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چکیده مطالب

لالمثضرباینکه»شکستنمانندبودکیساختن«روسی،المثلضربیکقولبه
هايتحریماعمال. میکندمنعکسراایرانپیراموناوضاعبهبودروندوجهبهترینبه

ایجابکمتريمراتببهزماناسالمیجمهوريعلیهتنشدامنهگسترشوکنندهفلج
در. منطقهدرایرانهمسایگانباوغربباتهرانگفتگويدشوارروندتابودکرده

مخالفانگفتگو،اینمشکالتبه»معاصرایران«یکموسیجدیدشمارهامر،حقیقت
.دارداختصاصآنراهسربرزیردریاییهايسنگوآن

دوجانبهروابطهايجنبهازیکیکردیم،منتشرآوریلماهدرماکهايمقالههرتقریباً
همهمختصرطوربهکهاستبهترلذاواستکردهبررسیرادیگرهايدولتباایران

بلوكمعیارباآنهاهمیشگیبنديگروهازوکردهتشریحرامجلهشمارهاینمطالب
.نماییمخودداريهاگرایشوموضوعاتهاي

ردمتحدانشهمهاضطراريبسیجبهراواشنگتنانجامید،غربجديشکستبهکهاوکرایندرکودتاازاوباماباراكحمایت
تانعربسپادشاهعبداهللاملکواوباماباراكمالقات. دهدمیسوقپکن–تهران–مسکوتکوینحالدرمحوربامقابلهجهت

وريسرسطوربهیانکردهصحبتتقریباًاوکرایندربارهرهبردوکهاستاینترجالبهمهاز. کشیدطولساعتدوسعودي
رفطبر»استشدهجمعکشوردوبینکههاییتفاهمسوء«کهبودکافیهمساعتدواینولی. کردندصحبتکمخیلی
.ستاشدهمنعکس»عربستاناوباماي«مقالهدرامرجزئیات. گردنداتخاذروسیهوایرانمورددرمهمبسیارتصمیماتوشوند

نوروزيهدیهنوعیکبهآموزشزمینهدرایرانیضدهايتحریمتضعیفبرمبنیآمریکاخارجهاموروزیرکريجاناعالم
ساتمؤسبیندانشجوییتبادالتاجرايامکانبرناظرجدیدسند. استشدهتبدیلایرانیدانشجویانبرايآمریکادولت

میکنددنبالراخودخاصمنافعآموزشبخشهايتحریملغوضمنواشنگتنولی. استایرانومتحدهایاالتعالیآموزش
ایرانملتازرارویاخواهدمیمتحدهایاالت«مقالهدرموردایندرتوضیحات. نداردربطیدوستانهانسانمالحظاتبهکه

.شودمیداده»بگیرد

کههاپادشاهیاینبرحاکمنخبگان. نیستپوشیدهکسیبرفارسخلیجحاشیههايپادشاهیخارجیسیاستتزویرومکر
مفکرانهتنگجمعدرروزهمانعصرکنند،میتأکیدایرانباروابطبهبودبرجویانهصلحلحنبا»خارجیمصرفبراي«صبح
ايهگام«و»تهرانطلبیتوسعه«دفعبرايسیاسیونظامیبسیجضرورت،»ایرانیخطر«ازعلنیغیرجلساتدریاخود

ازيبو»بحرینی«برگ: هراسیایران«عنوانتحتمطلبی. زنندمیدمخودجمعیتباجنگدرآمریکابامشترك»تعرضی
.کندمیبرداريپردهایرانقبالدرفارسخلیجحاشیههايدولتحقیقیگیريموضعروياز»جاسوسیهاي
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نظرهااختالفمذاکراتایندراستقرار. استشدهشروعهستهايبرنامهدربارهایرانو5+1گروهمذاکراتجدیددورویندر
. اندکردهنپیشبینیراآنایرانیانحتیدفعهاینکهنیستکاردر»جهشیپیشرفت«گونههیچولیشودمرتفعگامبهگام

مذاکراتدورایندرکهنداریمانتظار: «داشتاظهارآرامیلحنباایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد
انتظارکهشودطراحیجوالي20تابایدجانبههمهموافقتنامه. »ایمکردهموافقتمسألهچندبررسیباما. شودحاصلتوافق

مقالهدراست؟بینانهواقعانتظاراتاینآیا. شودلغوکاملطوربهایرانعلیهالمللیبینهايتحریمتاریخهمانتارودمی
.شوددادهپاسخسئوالاینبهتاآمدعملبهتالش»ایرانیاتمپیرامونخصمانهمگويبگو«

بهراروسیهاقتصادي،وبازرگانیروابطقطعازهشداروهاتحریماقساموانواعباآنارعاببزرگ،8گروهازمسکواخراج
مثال،عنوانبه. استقایلاولویتشرقیکشورهايبرايمسکوآنچارچوبدرکهکندمیوادارجدیديهاياولویتطراحی

بهروسیهوایران،»رویتر«خبرگزاريگزارشبه. کرداشارهانرژيواقتصاددرتهرانومسکومیاناخیرتوافقاتبهتوانمی
سهدوطیقرارداداینموجببهکهاندشدهنزدیکدالرمیلیارد20معادلنفتعوضدرکاالهاصدوردربارهقراردادانعقاد
وانعن،»یابدمیارتقاجدیديسطحبهایرانی–روسیروابط. «شدخواهدصادرایرانینفتبشکههزار500روزهرآیندهسال

.گیردمیقرارتحلیلوتجزیهموردکشورماندوبینروابطمعاصروضعیتآندرکهاستمقالهاي

ستانافغانباهممرزهايدولتوهاافغانیبراي. نبودکشوراینآیندهجمهوررئیسنامافغانستان،انتخاباتسئوالمهمترین
اینپاسخفعالً خیر؟یاداشتخواهدبیشتريامنیتوثباتانتخاباتازبعدکشوراینآیاکهداردبیشترياهمیتسئوالاین

تقدیم»تهران»افغانی«هايمشغولیدل«مقالهدرامرجزئیات. مثبتتااستمنفیبیشترمسکووتهرانبراياساسیسئوال
.شودمیحضورتان

مرکزيآسیايکشورهايمشارکتبااقتصاديدارآیندهمشتركهايطرحغرب،وایرانبینروابطبهبودگرایشظهوربا
اظهاراتکهاستشده»نهاییمرحله«واردقزاقستان–ترکمنستان–ایرانآهنراهساخت. کردندتوجهیقابلپیشرفت
دونمایندگانجاريسالمارسوفوریههايماهدر. دارندگواهیامرهمینبرنقلوحملطرحایندرکنندگانشرکت

تکمیلمقاطعدرماندهباقیاجراییعملیات. نمودنداعالمطرحاینازراخودمثبتارزیابیایرانومرکزيآسیايجمهوري
.میکندتعریفطرحایناز»قزاقستان–ترکمنستان–ایرانآهنراه«مقاله. یافتخواهدادامهماهششتاآهنراهنشده

ربستانعکهبودکردهتوجهپاکستانزمینینیرويستادوقترئیسکیانیاشرفهايحرفبهکسیکمترپیشسالچند
بهکههستندریاضبافعالمذاکراتمشغولآباداسالمسرانامروزه. خواند»پاکستانبرايکشورترینمهم«راسعودي

اسالمدرهاوعدهاینباهمزمانکهبودعجیبیتصادف. استدادهوعدهرادالريمیلیارد1,5شایبهبیکمک»برادرکشور«
برندهبرگ. «شدشروعیمنوبحریندرسعوديعربستانبهکمکبراينظامینیروهاياعزاماحتمالدربارهبحثآباد

میبررسیآباداسالموریاضبینخطرناكروابطآندرکهاستمقالهايعنوان،»سعودآلهايورقبیندرپاکستانی
.گردد

آمریکاهبالقونظامیمتحدعنوانبهکند،میحرکتغربسويبهوقفهبیولیتدریجبهکهراآذربایجانکشورایران،مقامات
رئیسانیروححسنآمدنکاررويازبعدایرانیدیپلماسیکهماندغافلواقعیتاینازباکوکهآیدمینظربه. کنندمیتلقی

ایندر. استگرفتهپیشراغربتمامومتحدهایاالتباروابطبهبودوالمللیبینانزوايازکشورکشیدنبیرونخطجمهور،
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. شدهاندبرخورداربحثموردمسایلفصلوحلجهتسازشهايراهکردنپیداوروابطبهبودامکانازکشوردوشرایط
:آذربایجان–ایران«مقالهدرمسألهایناست؟آمادهایرانبهنسبتخودسیاستدربازنگريبرايحديچهتاآذربایجان
.شودمیبررسی»یفعلیالهامپیچیدهمانورهاي

ابقسشورويفضايدرتواندمیکهکردمیخیالاواخرهمینتاکهغرببناگوشبهاوکرایندرمسکورفتاروکریمهموضوع
یکشل«به»کاالهاعوضدرنفت«ایرانی-روسیقرارداد. استنواختهشکنیدندانسیلیبکند،بخواهددلشکهکاريهر

بایدویستنمستقلیقدرتاینازبیشروسیهکهکردندخیالشدهکهدلیلیهربهکهشدتبدیلآنهایی»سردرآخرگلوله
یقدقبه»آمریکاییهايتحریمخوردهتركچماق«مقالهعنوان. بگیرداجازهواشنگتنازتهرانباروابطدرخودگامهربراي
»مغضوب«کشورهايعلیهشرمانهبیاخیرهايسالدرواشنگتنکهمیکندمنعکسراآمریکااساسیاسلحهوضعیتوجهترین

.استگرفتهکاربه

ورمانکشدوبیندوجانبهروابطباریکحالعیندرولیحساسمسأله»فنینظامیهمکارياندازچشم: ایرانوروسیه«مقاله
سالرد. استشدهمبرمفنینظامیهمکاريکیفیتوسطحدرنظرتجدیدضرورتایرانی–روسیروابطدر: میکندعنوانرا

روابطکشوردو. شددالرمیلیارد1,4معادلویافتهتنزلتاریخیاقلحدتاکشوردوبینجمعیبازرگانیتبادالتگذشته
سفر. دارندنیازتحركیکبهفقطفنینظامیهمکاريواقتصاديوبازرگانیروابطزمینهدرآنهاولیدارندخوبیسیاسی
.باشدداشتهراتحركاینحکمتواندمیتهرانبهپوتینوالدیمیرامسال

توجه) 2014آوریل9(تهرانبهآذربایجانجمهوررئیسعلییفالهامسفراوکراینی،بحرانآسايبرقتوسعهشرایطدر
چارچوبازخارجدیداراین. شدایرانازآذربایجانرهبررسمیدیدارسومینآوریل،ماهسفراین. نکردجلبخودبهچندانی
ضوعمواینداشت؟مفهومیومعنیچهدوجانبههايهمکاريتوسعهبرايآمادگیوبرادريدوستی،دربارهتشریفاتیبیانات

.شودمیبررسی»روابط؟جدیدنوسازي: آذربایجان–ایران«مقالهدر

درهاتنآمریکا،بهورودبرايمتحدمللسازماندرایراندائمینمایندهابوطالبیحمیدبهویزاصدورازآمریکامقاماتامتناع
قرارماويرپیشکهآنچهولیبرسدنظربهآمریکاقوانینبامرتبطاقداموسفیدکاخ»بالهوسی«نوعیکتواندمیاولوهله

درسازشجهتایرانآمادگیتعیینبرايتهران»استقامت«آزمایشآنهدفکهاستمحضجوییمفسدهاست،گرفته
. شدهاندمتوسلغریبوعجیبروشاینبهمنظورهمینبهکهاستغربواسالمیجمهوريبینمذاکراتروندحفظزمینه

شدهیحتشر»ندادراهمللسازمانبهراایرانیدیپلماتمتحدهایاالت«مقالهدردیپلماتیکجنجالاینظریفنکاتوجزئیات
.است

کردهامیدقطعروسیهرهبرپوتینوالدیمیرباهمکاريازمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكکهمعتقدندسفیدکاخدر
دهايسازنروابطهرگزپوتینوالدیمیربااو«شود،پیدااوکرایناوضاعحلراهاگرحتیکهرسیدنتیجهاینبهاوباما. است

،استماندهباقیويجمهوريریاستدورهپایانتاکهمدتیطیگرفتتصمیمآمریکارهبرعلتهمینبه. »داشتنخواهد
سببمشرایطاین. داردکلیدينقشزمینهایندرایرانکهکندتمرکزالمللیبینمناسباتدیگرمسایلفصلوحلدر

قرارتوجهمورد»ایرانسربرمبارزه: روسیهومتحدهایاالت«مقالهدرآنهايویژگیکهشودمیسیاسیجدیدمناقشه
.استگرفته
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مجاورتدرحتیکهزیاديکشورهايمنافعبراوکراینیبحراناست،شدهوابستههمبهجهانکناروگوشهکهایامایندر
گاهدانشدرجمعهنمازجریاندرایرانی،روحانییکخاتمیاحمداهللاآیت. گذاردمیاثرباشند،نشدهواقعکییفجغرافیایی

. استایرانیمسئولینگیريموضعکنندهمنعکساوضاع،ازويارزیابی. خواند»تجاوزکارانهعمل«راآمریکاییمداخلهتهران،
کهکشوريعنوانبهایرانمعرفیجهتدرهاتالشروسیهکشورمانوجهانگروهیهايرسانهدرکهاستحالیدراینو

رداشتباینبر. شودنمیقطعکند،استفادهروسیهانرژيبخشمنافعضرربهوخودنفعبهوضعاینازکندمیسعیگویا
بهایرانآیا. «بگیردراروسیگازجاياروپادروکردهبازيغربطرفازکندمیسعیایرانگویاکهشودمیتأکیدها

.دهدمیراپرسشاینپاسخعنوانهمینبامقالهاي. »داد؟خواهدتناروپادرروسیگازکردنجایگزین

معنیهبعنوانهیچبهاست،پایبندبدانتهرانوکندمیصحبتآندربارهمسکوکهفرهنگیوسیاسیسالمکاريمحافظه
فوظمحآرزويمعنیبهکاريمحافظه. نیستآنهاازآیندهدورنمايسلبووسطیقروناوضاعبهگذشته،بههاملتکشاندن

حرکتحیندربایدارزند؛میباختنجانوکردنزندگیبههاارزشاینزیرااستمتغیرجهاندرجاویدانهايارزشکردن
سندرومودمکراسیژن«مقالهدر. کردسیاسیگذرايمدبرقوزرقصرفرامردمطالییجاننبایدوگرفتدستآنهااز

آزاديازمجموعهايباتواننمیرامعنويواقعیهايارزشکهشویممیمتوجهپیشازبیشما: «استآمده»استعمارعصر
جانبههمهآلترناتیویاجنگنهغرببهایرانوروسیه. »کردعوضحرامچیزهرکردنحاللومشکوكحقوقکاربردي،هاي
ازببشريحیاتبهراواقعیآزاديوخانوادهایمان،میهن،خدا،مفاهیمکهکنندمیپیشنهادراتوسعهروندتصحیحبلکه

.میکنددفاعهاارزشهمینازآن31شمارهجملهازو»معاصرایران«مجلهشمارههر. گرداند
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عربستاناوباماي

غربجديشکستبهکهاوکرایندرکودتاازاوباماباراكحمایت
جهتدرمتحدانشهمهاضطراريبسیجبهراواشنگتنانجامید،

میسوقپکن–تهران–مسکوتکوینحالدرمحوربامقابله
باغربیاروپايدرآنشرکايومتحدهایاالتآن،برافزون. دهد

رادالريمیلیارد15فوريکمکپرداختاوکراینبهنارواشتاب
روزمالقات. کنندپیداجاییازراپولاینبایدحاالودادندوعده

سعوديعربستانپادشاهعبداهللاملکواوباماباراكگذشتهجمعه
رهبردوکهاستاینترجالبهمهاز. کشیدطولساعتدو

سوء«کهبودکافیهمساعتدواینولی. کردندصحبتکمخیلوسرسريطوربهیانکردهصحبتتقریباً اوکرایندرباره
.گردنداتخاذروسیهوایرانمورددرمهمبسیارتصمیماتوشوندطرفبر»استشدهجمعکشوردوبینکههاییتفاهم

مذاکراتروزدستور

راهبرديشریکریاستوسفیدکاخرئیسبیناخیرسال5طیعالیسطحدرمذاکراتاولینگروهیهايرسانهالبته
رنامهبطرفینکهمذاکراتروزدستوررئوساگر. کردندمنعکسمختصربسیارطوربهرااسالمجهاندرمتحدهایاالتاساسی
ن،تهراباروابطشاملآنهابحثموردموضوعات. شودنمیتعجبباعثمحدودانعکاساینشود،برشمردهبودند،کردهریزي
مصر،»المسلمیناخوان«وقاهرهحقدربعديسیاستسوریه،بهخارجیتجاوزوداخلیجنگزمینهدرکارهاراهتغییر

وفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايدراوضاعیمن،درتروریستیضدعملیاتلبنان،درمشتركعملیات
وناتوعضوکشورهايبهانرژيهايحاملصادراتکردنمتنوعجهتدرمشتركهايبرنامهیعنیمسألهمهمترینباالخره

.بودگازونفتهايقیمتکاهشجهتدربازيهماهنگی

ایلمسدربارهمذاکراتولیبگذاردمیاندرعبداهللاملکباخواستمیاوباماباراكکهاستموضوعاتیناکاملفهرستاین
وديسععربستانپادشاهوآمریکاجمهوررئیسآمریکا،خارجهاموروزارترسمیسخنگويگفتهبهزیرانیامدعملبهدیگر
. نکردندداپیفرصتمذاکراتروزدستورتمامبررسیبرايوکنندتمرکز»سوریهوایراندربارهفشردهبحثدر«دانستند،الزم
بیانارواجبوضروريمالحظهیکبایدآنازقبلوکردصحبتنفتیاساسیمسألهوایراندربارهبعدکمیتوانمیالبته
.نمود

اینکهودشمیختمعربستانوآمریکابینراهبرديپیمانناپذیريخللبرتأکیدبهسفرایننتایجازرسمیتفسیرهاي
اینلیو. استسعوديعربستانپادشاهتابستانیمقر،»پادشاهیباغ«درمذاکراتنتایجدربارهحقیقیوواضحاطالعاتتنها

.استشدهدرج»روایران«دردفعاتبهخصوصایندرمطالبیکهگرددمیروشنکوچکمالحظهیکازبعدفقطاطالعات
. اندنداشتهناپذیرسازشعمیقنظرهاياختالفهمباهرگزسعودآلوآمریکاسیاسیومالینخبگانکهاستاینواقعیت
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بازرگانیشریکمهمتریندهمیاندر) 2013سالاولماهنهطیدالرمیلیارد52(دوجانبهبازرگانیتبادالتنظرازهاسعودي
بربالغجاريقرارداد338چارچوبدرواشنگتنوریاضبیننظامیهايهمکاريبهايحاضرحالدر. هستندمتحدهایاالت
ینهزمدرخصوصبهآمریکایی»مستشاران«ونظامیمربیانهاينمایندگیهمه. باشدمیدالرمیلیارد96,8آورسرساممبلغ

این(سعودي»تروریستیضدواحدهاي«واطالعاتسازمانکشور،وزارتباآنها. دهندمیادامهخودفعالکاربهامنیت،
جاهايهمهوسوریهوقفقازدروهابیهايدستهوهاتروریستآموزشوآمادگیسازماندهیمشغولامرحقیقتدرواحدها
جراامشتركعملیاتیمندرجملهازوکنندمیفعالیهمکاري) کنندمیتهیهتحریکاتآنجاخودشانکههستنددیگري

اینکلیبهايکهدارندسعوديعربستاندرمشتركطرح400حدودسعوديخاندانباامریکاییهايشرکت. کنندمی
ثبحضمنلذا. کنندمیزیاديگذاريسرمایهاروپاومتحدهایاالتاقتصاددرسعودآل. استدالرمیلیارد44حدودهاطرح

تدولوسعودآلبینفقطنظرهااختالفکهداشتنظردرراواقعیتاینبایدآمریکایی–سعودينظرهاياختالفدرباره
راچشدعبداهللاملکبامذاکراتعازمهاسعوديباخودمشکالتحلبرايآمریکاجمهوررئیس. داردوجودسفیدکاخفعلی

.کردپیدانیازسعوديعربستانکمکبهمتحدهایاالتکهاسترسیدهفرازمانیکه

سعوديرسمبهتجارتوسیاست

دبرخور»باریک«وحدتازواشنگتنوریاضامرحقیقتدرکهبودفهمیدهخوبدیداراینتداركجریاندرامریکاییطرف
بامصر،زمینهدرجملهازجارينظرهاياختالف. برخوردارندايمنطقهوالمللیبینحادمسایلاتفاقبهقریباکثریتبا

ومریکاآبینروابطشدنسردباعثکهچیزيآمریکایی،رسمیفرضیهبهبنا. بلندمدتراهبردبانهوداردارتباطتاکتیک
یرغ«راعملشیوهاینونکردهقبولرانظامیکودتايجریاندرمرسیمحمدسرنگونیاوباماباراكکهاستاینشد،مصر

ستانعربپادشاهعبدالعزیزابنعبداهللاملککهحالیدرکهاستنکردهفراموشجهانمابقیولی. کردمحسوب»دمکراتیک
پیامالبتهکهمتحدهایاالتگفت،تبریکمصرموقتجمهوررئیسمنصورعدلیبهکهبودرهبرانیاولینازیکیسعودي
.کردابرازمصرجدیدمقاماتبه»جانبههمههايکمک«ارائهبرايراخودآمادگیبعدروزیکنفرستاد،تبریک

. گردیدمطرحانرژيهايحاملقیمتکاهشزمینهدرآمریکاییطرحدرسعودآلشرکتکهشدهمینطورنیزدفعهاین
تولید%2یعنیدالرمیلیارد40حدودآنبودجهوشدهواردمحکمیضربهروسیهبهصورتایندرکهاستآنبرفرض

فرستدارکاتمسئولینولینشدذکررسمیروزدستوردرونشداعالمعاممألدرمسألهاین. بدهددستازراملیناخالص
.دادندانجامزیاديهايهماهنگیموردایندرطرفینتحلیلگرانو

روسیضدهايفعالیتدراندکردهعادتآنهاواقع،در. کنندشرکتامریکاییطرحایندرحاضرندهاسعوديکهشدمعلوم
یادآوريراشوروياتحادعلیه»نفتهايقیمتجنگ«درپادشاهیاینشرکتاگرحتی. کنندشرکتاقتصادياموردر

ناظرکهشداندازيراه»جنوب-شمال«طرحپادشاهیایندر2005سالدر. شودزدهترتازهمثالچنداستکافینکنیم،
»روسیهآهنراه«روسیشرکت2008سالاوایل. بوددالرمیلیارد2ازبیشهزینهباکیلومتري2400آهنراهخطساختبر

ایننتایج2009سالمیماهدرولی. شددالرمیلیون800هزینهباخطاینکیلومتري520قسمتساختمناقصهبرنده
خارجهوزیرالفیصلسعودریاض،بهپوتینوالدیمیرسفرجریاندر2007سالدر. شدلغوسیاسیآشکاردالیلبهمناقصه

گروهیهايرسانهدرهمزمان. نداردچندانیمخالفتکشوردوبینفنینظامیهمکاريباکهداشتاظهارسعوديعربستان
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مذاکراتموضوع. شددرجسعوديعربستانوروسیهبیندالرمیلیارد4بربالغقراردادهايانعقاداحتمالدربارههاییگزارش
20وBMP-3نفربردستگاه35،100میو17میبالگردفروندT-90،100تانکدستگاه150خریدشاملمعاملهو

اینسومیکبود،دادهاختصاصدالرمیلیارد12تسلیحاتخریدبهسعوديعربستاناینکهبهتوجهبا. بودهواییضدسامانه
هیچذکربدونهاسعوديولی. بگیردصورت2008-2009سالهايدرصادراتبودقرار. بودخوبیمبلغروسیهبرايمبلغ

نظرمدارمسکوبابازرگانیوسیاسیروابطگونههیچاصوالًکهدادندنشاندیگرباریکوکردندقطعرامذاکراتآندلیلی
.ندارند

استژئوپلیتیکخوننفت،

شنهادپیدربارهامرهمین. کنندمیدستیپیشبزنند،لطمهروسیهبهتوانندمیکههاییزمینهدرهمیشههاسعوديولی
. داردصحتکرد،مطرحخوداخیرسفرجریاندراوباماباراكکهگازونفتهايقیمتکاهشراهدربازيدرشرکتبرمبنی
نگجواقعدر. آوردنخواهدباربهمالیسودهیچآنهابرايپیشبینیقابلآیندهدرکاراینکهنیستمهمهاسعوديبراي

جایگاهحفظنگرانبسیارسعودآلپیشسالدهاگر. استاروپاییبازارحالشاملهمهازقبلانرژيهايحاملهايقیمت
تغییراوضاعنمودند،میمحسوبخودخارجیسیاستاساسیاهدافازیکیراخودسهمحفظوبودندبازارایندرخود
1حدود(سعوديخامنفتتنمیلیون53,9گذشتهسالدرکهچینجملهازوآسیاییبازارهايریاضبرايحاالوکرده

دراهسعوديامکاناتبرآسیاییبازارهايبهجدیدگرایشولی. داردبیشترياهمیتبود،کردهوارد) روزدربشکهمیلیون
ولیدتتواندمیلزومدرصورتپادشاهیاینکهچرااستنگذاشتهاثريهیچنفتجهانیهايقیمتبرگذاريتأثیرزمینه
.کندتأمینراجهانیمصرفدرصدسهودادهافزایشروزدربشکهمیلیون3میزانبهرانفتروزانه

هباوباماباراكسفرنتیجهدر. آوردپایینراهاقیمتآنیکدرتواننمی. سیاستمدارانآرزويازنظرصرفخوشبختانه،
ادشاهیپتوسطروسیگازونفتجایگزینیوهاقیمتاینکاهشجهتدرجنگدرشرکتمسألهشدگرفتهتصمیمعربستان

بررسیکارشناسانغیررسمیهايگروهسطحدرجداگانهصورتبهآمریکا،دیگرراهبرديشرکايبرايفارسخلیجهاي
عملیهايگامتاداردفرصتسالیکحدودهنوزروسیهلذا. نمایندتهیهراجنگاینطرحبایدهاگروههمینکهشود

باراكسفربارهدرکشورمانبرايمثبتخبرهايهمه. داردبروکردهطراحیراخامموادصدوروانرژيزمینهدرمتقابل
.شودمیختمامرهمینبهاوباما

اوباماوعبداهللابرايایرانیمعماي

صورتبهآمریکاجمهوررئیسباراخودمذاکراتونیستفرتوتولیاستضعیفسعوديساله90پادشاهعبداهللاملک
شتهگبازسعودي–آمریکاییسنتیدوستیآغوشبهناچاريازکه»نابابپسر«ایناوباما،بهکهپادشاه. دادانجاممحکم
یراناوآمریکابینبرقراريحالدرگفتگويکهنموددرخواستهاییضمانتخودواشنگتنیمهمانازفوراًکرد،ارفاقاست،

وایرانابرویاروییمسألهزیرابودرهبردومالقاتنکاتترینحساسازیکیاینکهآیدمینظربه. نزندلطمهپادشاهیبه
کیلتشریاضکهشیعیضداتحادیه. استزندگیومرگمسألهسعوديخاندانبراياغراقبدونمنطقهدر»شیعیبیداري«

فزایندهاهمیتازکهیمندر. نیستبیشتريپارانویايسعوديهراسیایرانازولیاستپارانویانوعیککند،میتأمینوداده
اتعملیادامهبرخاصطوربهحتیاوباماباراكبافعلیمذاکراتدرعبداهللاملکشود،میبرخوردارپادشاهیامنیتبراياي
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توانیم. کردتأکیدیمن،داخلیمناقشهچارچوبدرکشوراینشیعیانعلیهسعوديملیگاردوامریکایینظامیانمشترك
دریدهشورک. شودورشعلهآنهرتواندمیشیعیاننارضایتیخفتهآتشآنجاکهکرداشارهسعوديعربستانشرقیاستانبه

عوديسواسراییلمشتركضرباتخالفبرهملبناناهللاحزب. استنیافتهبازراخودآرامشهنوزبحریندیدهستموشده
ايهتالشهمهبهعلتهمینبهودارندافکارپریشانیوبلبشوبرايمهمیدلیلهاسعوديکالم،جان. یابدمیتوسعهها

ازیحساسواکنشاست،»شیعیبیداري«پشتیبانهاسعوديعقیدهبهکهایرانباویژهروابطبرقراريجهتدرواشنگتن
.دهندمینشانخود

سعوديتامنیبهتهران–واشنگتنفعلیروابطکهکندثابتسعوديپادشاهبرايتاکشیدزیاديزحمتآمریکاجمهوررئیس
زدهدستواقعیتآشکارجعلبهحتیگفتگوطرفکردنخاطرآسودهبرايخودتالشدراوباماباراك. زدنخواهدايلطمه

یشپازبیش»هایخشدنآب«تأثیرتحتایرانفعلیمقاماتکهداردیقینکهگفتوکرداعالمراخود»اسرار«ازیکیو
حدهمتایاالتباجديتوافقاتبرايایرانیمقاماتآمادگیدربارهاطالعاتیحتیاواینکهوکردخواهندپیداگرایشغرببه

نکردورباقوي،احتمالبه. خیریاکردباورراآمریکاجمهوررئیسبلوفاینعبداهللاگفت،بتوانمشکل. استکردهدریافت
تنواشنگطرفازاطمیناندریافتازبعدداشت،حضورمالقاتدرکهسعوديعهدولیسلمانوسعوديعربستانپادشاهزیرا

لحهاسگستردهصادراتهماوباماباراكازداد،خواهدادامهممکنوسیلههربهتهرانازبازدارندگیسیاستبهاینکهبرمبنی
.نمودنددرخواسترافارسخلیجموشکیضدسامانهمشتركایجادهمو

******

رهبرانابويمذاکراتوآمریکاجمهوررئیسسفراینکهکرداعترافبایدریاض،بهاوباماباراكسفرنتایجبنديجمعضمن
توانمینژئوپلیتیکزمینهدر. استرساندهاثباتبهراتهرانومسکوبرايسادهحقیقتیکدیگرباریکسعوديعربستان

دراوباماباراكکهگویندمیدروغخودمتحدانبههاآمریکاییوقتی. کردباوررامتحدهایاالتحرفهمذرهیکاندازهبه
راسرسبرايسعوديخاندانجویانهسلطهتمایالتکهواقعیتاینازحاضرندوقتیکرد؛راکارهمین»ایرانیمسأله«زمینه
اسیاسحامیسعوديعربستانهماناکهکنندمیفراموشپاكوقتیبپوشند؛چشمآورد،میباربهجنگوخونریزيمنطقه

یشتريبجوییصلحوصداقتباتهرانومسکوباروابطدرآمریکاکهداشتانتظارتوانمیمگراست،المللیبینتروریسم
کند؟رفتار
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بگیردایرانملتازرارویاخواهدمیمتحدهیاالتا
نیکیتینسرگئی

تحریمتضعیفبرمبنیآمریکاخارجهاموروزیرکريجاناعالم
دولتنوروزيهدیهنوعیکبهآموزشزمینهدرایرانیضدهاي

ناظرجدیدسند. استشدهتبدیلایرانیدانشجویانبرايآمریکا
عالیآموزشمؤسساتبیندانشجوییتبادالتاجرايامکانبر

استعدادبادانشجویانبهاین،ازبیش. استایرانومتحدهایاالت
ایاالتدولتازبورسدریافتامکانامریکاییهايدانشگاهایرانی

مصوبهاینبامتحدهایاالتتردید،بدون. استشدهدادهمتحده
آفاقایرانیمختلفآموزشیهايدورهدانشجویانبرابردر

تواندمیآنهاهايموفقیتوهادستاوردکهگشایدمیجدیدي
درعلمی،هايتماسازممانعتوهامحدودیتانواعها،تحریمسالهادهطی. کندخدمتاسالمیجمهوريپیشرفتبه

خاورکشورهايتنهانهآموزشینظامباخوبیبهتواندمیکهاستگرفتهشکلآموزشیفردبهمنحصرحقیقتاًنظامایران
آموزشیايهتحریملغوباواشنگتنولی. استگرفتهسبقتآنهاازهاشاخصبعضینظرازحتیوکندرقابتغرببلکهمیانه
.داردنظردراست،دوردوستانهانسانمالحظاتازکهراخودخاصمنافع

استعلمیهايموفقیتضامنایرانی،مدرسه

رایطشواجدوآنهاکاردوستیدانشجویان،فکريبااليسطحضامندهد،میتشکیلراایرانیدانشجويهرسابقهکهمدرسه
کهروندمیکودكمهدبهوکردهشروعراتحصیلیفعالیتسالگی5سنازکوچکایرانیان. باشدمیعلمیکاربرايبودن

حدودياتویافتهعاطفیوجسمانیتوسعهکودكمهددرکودکان. استروسیدبستانازقبل»کودکستان«بهشبیهچیزي
سطح.استرایگانآنهاوالدینبرايآنجادرکودکاناقامتولینیستالزامیکودكمهدبهرفتن. شوندمیتطبیقجامعهبا

مییادرانوشتنوخواندنمرحلهایندرکودکان. کشدمیطولسال5دارد،نامدبستانواستالزامیکهتحصیلیبعدي
اولینندبستااتمامازبعدکودکان. کنندمیدریافتاست،فهمقابلکوچکآموزاندانشبرايکهرامعلوماتبعضیوگیرند،
راهینامهگواهیدریافتباسپسو. داشتخواهندهمبازامتحاناتاینازآن،ازبعدکهدهندمیرادولتیواحدامتحان

استعدادهايوعالیقمرحلهایندر. استسال3راهنماییتحصیلیدوره. شوندمی»راهنمایی«یعنیمتوسطهمدرسهاولدوره
رحلهمهمیندرجوانایرانیانبهانگلیسیزبانتدریس. شودمیکشفآیندهدرآنهافعالیتاحتمالیهايعرصهوکودکان

دهندمیامتحاندیگرباریکآموزاندانش. یابدمیخاتمهساله8تحصیلیالزامیدورههشتم،کالسازبعد. شودمیشروع
تفاوتیمآموزشیمحورهايدانشجویانهاياستعدادبهعنایتباقبلی،تحصیلیمراحلخالفبرکهشوندمیدبیرستانواردو



201411آوریل–31شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

لیوکنندمیانتخابنظريدورهبدهند،تحصیلادامههادانشگاهدرآیندهدرحاضرندکهکودکانیتریناستعدادبا. دارد
.گزینندمیبرراکاربرديیافنیايحرفهرشتهکنند،بسندهفنیوايحرفهسطحبهمایلندکهکسانی

ازعدبوکردهطیايویژهآمادگیدورهسالیکدانشگاهی،تحصیلبهمندانعالقهدبیرستان،پایانمدركدریافتازبعد
یازنموردهايرشتهتنهانهدربرگیرندهآزموناینکهاستتوجهجالب. کنندمیشرکتسراسريکنکوردرمدركدریافت

علوم،ادبیاتشناسی،زیستریاضیات،شیمی،فیزیک،مانندعمومیهايرشتهسريیکبلکهداوطلبعالقهمورددانشکده
ذیرندپمیراداوطلبانیتنهاپزشکیعلومهايدانشگاهکهاستاینجالبهايویژگیازیکی. استفارسیزبانواسالمی

کهبانزانگلیسیکشورهايآموزشینظامباایرانآموزشینظامبینیم،میکههمانطور. باشندآوردهکنکورباالينمرهکه
درکهاستگفتنی. استترنزدیکفرانسويحدوديتاوشورويآموزشینظامبهوداردزیاديتفاوتاست،تخصصیبسیار
فیفتخبضاعتکمهايخانوادهفرزندانولیهستندپولیمدارساین. داردوجوداستعدادباکودکانبرايمدارسشبکهایران

.گیرندمی

میانهخاوردرعالیتحصیالتترینقوي

قسیمتلیسانسفوقولیسانسکاردانی،دوسالهمرحلهسهبهروسی،واروپاییآموزشینظامخالفبرایرانعالیتحصیالت
.کنندمیدفاعخودپژوهشینامهپایانازآنپایانازبعدوکردهتحصیلدکترادورهدرمندانعالقهآنازبعد. استشده
. داردايویژهجایگاهایراندرمدرسینتربیت. کنندمیدریافتPhDدرجهخودهايطرحارائهودورهایناتمامازبعدآنها

نهاآالتحصیالنفارغ. دارندايدوسالههايبرنامهدبستانودبستانازقبلهايدورهبرايمعلمانتربیتمخصوصمراکز
.استبرابر) دیپلمفوقکاردانی،(دانشگاهیآموزشاولپلهباکهکنندمیدریافتمدرکی

عالیآموزشمؤسساتکلیشمارولیداردوجودمستقلدانشگاه80حدودایراناسالمیجمهوريخاكدررفتههمروي
نظرزیرمدارسکهحالیدر. کنندمیفعالیتمختلفنهادهايپوششتحتآنها. باشدمیدانشگاه250ازبیشکشوردر

علومهايدانشگاهاما. داردقرارفناوريوعلموزارتاختیاراتحدوددرهادانشگاهامورکنند،میفعالیتآموزشوزارت
ودخاهدافبهرسیدنبرايبهترآموزشیساختارهايوسیلهبدین. هستندپزشکیآموزشیوبهداشتوزارتتابعپزشکی
.شوندمیهدایت

سابقهبیشمارازحاکیعینیآمارآموزش،وعلمتوسعهبرايدینیهايارزشبودنمضردربارهغربیتبلیغاتوجودبا
جمعیت%85افراداینحاضرحالدر. استاسالمیانقالبپیروزيازبعدایراناسالمیجمهوريدرکردهتحصیلهايانسان
تعداد. رسدمی%97بهکردند،تحصیلاسالمیجمهوريدرکهجوانیایرانیانمیاندررقماین. دهندمیتشکیلراکشور

امراین. باشدمی%10,2بربالغواستجهانهايشاخصباالترینازیکیایراندرشاغلشهروندانبهنسبتدانشجویان
.دارددورنماییچهآموزشوعلمزمینهدرایراناسالمیجمهوريدهدمینشان

جینظرسنبهبنا. دهندمیتشکیلراایرانیهايدانشگاهدانشجویاناکثریتیعنی%60-65زنانکهاستتوجهجالببسیار
عنییمردانبهنسبتدانشجوزناندرصدباالترینایراناسالمیجمهوريسرزمیندر،»یونسکو«سازمانتوسطشدهانجام
تحصیالتزمینهدرآنآموزشینظاموایراناسالمیجمهوريهايموفقیتبارزنشانهاین. استشدهمشاهده1بر1,22
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دانشگاهومدرستربیتدانشگاهتهران،دانشگاه. استتوجهشایانهمایرانهايدانشگاهعلمیهايموفقیت. استزنان
بهغربیکارشناسانولیدارندقرارجهاندانشگاهبهترینهزاریکمیاندرSCImagoبنديرتبهجدولدرشریفصنعتی
.کنندنمیذکرراهادانشگاهایندرآموزشکیفیتبهمربوطاطالعاتاست،نشدهدادهتوضیحکهدلیلی

استجهانیپیشگامانمیاندرایرانیعلم

آمارهببنا. آیدحساببهایرانیدانشمندانهايموفقیتنشانهبهترینتواندمیایراناسالمیجمهوريعلمیدستاوردهاي
مالزي،)%12(ترکیهازنظراینازایران. استشدهایراننصیباسالمجهاننانوفناوريمحصوالتهمه%2013،43سال

زمینهدرهاپژوهشمشغولتخصصیسازمان852وآزمایشگاه57حاضرحالدر. استگرفتهسبقت) %8(مصرو) 11%(
سطحدرنفر5043کهشودمیتدریسکشوردانشگاه17درصنعتیشاخهاینبهمربوطهايرشته. هستندنانوفناوري
دشونمیگرفتهکاربهپزشکیزمینهدرغالباًهانانوفناوري. دکتراسطحدرنفر1325وکنندمیتحصیلارشدکارشناسی

ومعلهايدانشگاهواردمدارسالتحصیالنفارغبهترینتنهاکهکنیمیادآوريرااطالعاتیتوانیممیرابطهایندرماکه
ارزهمبزمینهدراسالمیجمهوريتوجهقابلموفقیتهايهمچنینبایدرابطهایندر. شوندمیایراناسالمیجمهوريپزشکی

نظرازکهبسازندراCCR5هاپروتئینمصنوعیغشايقادرندایرانیدانشمندان. شدیادآورراایمنینقصHIVویروسبا
.داردکلیدينقشبیمارياینبهمبتالفردهايسلولباویروساینارتباطبرقراريوانسانبدندرHIVویروسنفوذ

یهانیکفضايبهمیمونباردوایرانگذشتهسال. یابدمیتوسعهموفقیتباکشورایندرنیزعلمیدیگرمحورهايالبته
هايسامانه،200-اسشدهنوسازيهايسامانه)کردرونماییراپیشرفتهافزارجنگهاينمونهازشماريوکردهپرتاب

درایراندستاوردهايبهعنایتبا.(غیرهوEpicوThroneهايپهپاد،»313-قاهر«جنگنده،373-باورداخلیساخت
.شددادهتهرانبهآوریل5-7تاریخبه«RoboCup IranOpen»رباتیکجهانیجامبرگزاريحقرباتیک،زمینه

کاربرديعلومزمینهدرمیانهخاورمنطقهمطلقرهبربهایراناسالمیجمهوري،2013سالسپتامبرماهاطالعاتبهبنا
دانماندهعقبآنازهمسوئیسوترکیه. استزمینهایندرشانزدهممقامصاحبایراناسالمیجمهوري. استشدهتبدیل

ملیعاقتصاديشدیدهايتحریمشرایطدرهادستاورداینهمه. اندگرفتهسبقتناچیزياندازهتافقطتایوانوروسیهو
وآنهاکارمندانوجهانعلمیمراکزترینپیشرفتهباعلمیهايتماسبودنمحدود. گذاشتاثرهمایرانیعلمبرکهشد

.آورندوجودبهراخودنیرومندعلمیمکاتبایرانیانکهنشدآنازمانعاطالعاتتبادلزمینهدرمشکالت

آمریکایی»مهربانی«سکهدیگرروي

فارغهادانشگاهازنسلیایراندرحاضر،حالدر. دهدمیتشکیلراایرانیعلمهايموفقیتاساسزیاديحددرایدئولوژي
سپسواسالمیانقالبدرابتداجواناناینوالدین. آمدنددنیابه1980-1988هايسالجنگازبعدکهشوندمیالتحصیل

کردهشرکتبود،برخوردارجهانمابقیتمامحمایتازتقریباً کهحسینصدامتجاوزبرابردرخودمیهنازمقدسدفاعدر
دريقبهکردند،دفاعایراناسالمیجمهوريارضیتمامیتواستقاللازکهایرانیاندوستانهمیهنوانقالبیروحیه. بودند

وزشآم. نمودندمیآمادهانقالبوجمهوريازاحتمالیدفاعبرايراآنهاکهیافتهگسترشکودکانیتربیتبهکهبودباال
موجبامرهمین. دهدمیرادفاعیهايتالشموفقیتضمانت) نظامیتنهانهو(نظامیپیشرفتههايفناوريوجودوخوب
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یاسیسواقتصادينظرازخودکفادولتیبهتنهانهایران. استسابقهبیمیانهخاوردرکهشدایراندرعلمبااليرشدنرخ
.دترسانمیرامتحدانشومتحدهایاالتناگزیرانداز،چشماین. شدتبدیلجهانیفنیوعلمیپیشرفترهبربهبلکه

رینتاستعدادباکردنجدابرايتالشآمریکایی،هايدانشگاهبهایرانیدانشمندانجلبازاهدافازیکیکهآیدمینظربه
هزینهکمکپرداختبرايناگهانیآمادگیعلت. استغربنفعبهکاربهآنهاکردنواداروآنهاهايریشهازایرانیجوانان

الاحتم. کندخرجراخوددولتیبودجهپولجهتبیکهنیستکشوريآمریکا. استهمینایرانیجواندانشمندانبهویژه
فنیونظامیاموردرجملهازومختلفهايزمینهدرجدیدهايطرحاجرايبرايدانشجویاناستعدادهايازکهرودمی

.کننداستفاده

میرونبیایرانازراعلمینیرويترینمفیدودادهتوسعهرامتحدهایاالتعلمیعنیزنندمیهدفدوتیریکبااقداماینبا
جمعیهدستنفوذمأموربهتوانندمیشوند،تربیتدقیق»علمیرهبري«تحتغربدرکهنخبگانیکهفهمیدباید. کشند
هاتحریملغوطراحانظاهراً. شودتبدیلکشوراینپنجمستونمهمکمکینیرويوایراناسالمیجمهوريخاكدرغرب
.دارندنظرمدنیزراهدفاین

قلبوعقلسربرمبارزهاکنونجوانان،پرورشوآموزشزمینهدراسالمیجمهوريهايموفقیتدركازبعدغربوآمریکا
خامنهعلی. دهندمیقرارتهرانعلیهخودنشدهاعالمجنگبرنامهصدردررادارآیندهاستعدادباجوانانویژهبهوجوانان

ثارگرایواستعدادباکرده،تحصیلکهاستامروزجواناندستدرایرانآیندهکهاستکردهتأکیدبارهاایرانروحانیرهبراي
کهندهستثروتیترینارزشمندایرانی،جوانانوي،عقیدهبه. افرازندبرغروربارااسالمیجمهوريپرچمتوانندمیوهستند

.استایرانمردمهمهامیدورویابزرگتریناین. استکردهاعطاایرانملتبهپروردگار

ولیاستایرانبرايمفیدومهمکاريمتحده،ایاالتسويازدانشجوییهايتماسزمینهدرهامحدودیتلغوتردید،بدون
ازماع(هاآمریکایی. استمتحدهایاالتملیمنافعخدمتدرکهشودگرفتهنظردرظاهرياقدامیکعنوانبهبیشترباید

مانندآنهاحاالوندارندکشوراینکردنویرانبرايدیگريروشکهشدندمتوجه) ویژههايسرویسهمهوحاکممقامات
همینيزیادهايملتباکنونتاکهبربایندراایرانملترویايوآیندهتازنندمیپرایرانیجوانانسربااليغلیواجپرنده

بهوکندمغلوبراایراننشدموفقاخیرسال35طیآمریکااینکهاساسیعللازیکیکهاستگفتنی. اندکردهراکار
فوذينمأمورانبرمغضوبهايرژیمسرنگونیمنظوربهقاعدتاً آمریکا: استقراراینازدهد،ترتیب»رنگینانقالب«اصطالح

متکی»پنجمستون«وخودفروختهکارمندانبر،)کنندمیتجارتهاآمریکاییباوکردهتحصیلمتحدهایاالتدرکهآنهایی(
شدندمنزويکاملطوربهتقریباًهمدیگرازکشوردواینآمریکاباشدیدرویاروییاثربرکهآوردشانسایرانولی. شودمی

کنونات»پنجمستون«البته. اندافتادهکارازودادهدستازراخودتواناییعقیدتی،ومالیتغذیهبدونمذکورنیرويسهو
محدودیتبزوديکهنیستتردیدي. کندمیموجودیتاعالم) 2009سالحوادث(مختلفموارددروداردوجودایراندر

کشور،زاهامغزسرقتکهدانیممیتاریخازماالبته،. شوندلغونیزاروپادرامریکایی،هايمحدودیتبهشبیهایرانیضدهاي
واهدخبرهممصیبتاینپسازایراناسالمیجمهوريکهاستشدهایرانملتنصیبکهنیستآزمایشیترینوحشتناك

بهردیگچیزهرازغیرایرانی،استعدادباجوانانآوردندستبهبرمبنیغربپیشرفتهکشورهايتالشدیگر،سوياز. آمد
نشدهانحطاطدچارتنهانهساله35تقابلوجودباکهاستایرانیآموزشوعلمدستاوردهايمستقیمغیرشناساییمعنی
.استیافتهدستگیريچشمحقیقتاً هايموفقیتبهبلکه
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جاسوسیهايبازيو»بحرینی«برگهراسیایران
نیکالیفایگور

برفارسخلیجحاشیههايپادشاهیخارجیسیاستتزویرومکر
رايب«صبحکههاپادشاهیاینبرحاکمنخبگان. نیستپوشیدهکسی

میتأکیدایرانباروابطبهبودبرجویانهصلحلحنبا»خارجیمصرف
غیرجلساتدریاخودهمفکرانتنگجمعدرروزهمانعصرکنند،
دفعبرايسیاسیونظامیبسیجضرورت،»ایرانیخطر«ازعلنی

درآمریکابامشترك»تعرضیهايگام«و»تهرانطلبیتوسعه«
.زنندمیدمخودجمعیتباجنگ

امیرحسینباويمالقاتپیدرکویتامیرالصباحالجابراالحمدصباحاظهاراتبهتوانمیدوروییاینتازهنمونهعنوانبه
سفارخلیجدرآمریکاییجانبههمهحضورمصممطرفدارانازیکیکویتامیر. کرداشارهایرانخارجهوزیرمعاونعبدالهیان

هاراظعبداللهیانبامالقاتدراو. استخود»ارشدبرادر«عربستان،پادشاهسوريومصريهايطرحاساسیحامیانازیکیو
ازدیدارانجامبرايایرانجمهوررئیسروحانیحسندعوتوبودخواهد»کشوردوهرنفعبهتهرانباتعامل«کهداشت

.کردقبولامتنانباشد،ويتسلیمکهرااسالمیجمهوري

دهزدیگريهايحرفبود،آنمیزانکویتامیرکهعربیکشورهايسراناجالسحاشیهدرپیشانديوهفتهیکامیرولی
. ردکمیصحبت»کندمیهدایتراآنخودپنهانیمجاريطریقازتهرانکهشیعیانطلبیتوسعهتقویت«دربارهوي. بود
یلتشکواحديجبههتهراننفوذگسترشخطردربرابرتاکنیمفراموشراخودداخلیاختالفاتهمهبایدما«کهگفتمی

جهتدرایرانجمهوررئیسروحانیحسنتیمعظیمهايتالش. »نماییماتخاذايشدههماهنگوواحداقداماتودهیم
عنیمبیولیمؤدبانهجمالتبافرصت،بهتریندروخصومتدیواربافارسخلیجحاشیههايپادشاهیباروابطسازيسالم

. شودمینبرداشتهتهرانابتکاراتکردنعملیجهتدرگامیهیچآنپیدرکهشودمیروبرورنگینیبیاناتودیپلماتیک
خودايهخواستدادنجلوهبرايتالشی،»استشدهآغازکهپیشرفتی«دربارهغربیوایرانیتحلیلگرانبرخیبیاناتولی

ايهجدالدربارهفارسخلیجهمکاريشورايایرانیضداللحنشدیدقطعنامهاستکافی. نیستبیشواقعیتعنوانبه
ادشاهیپآمادگیبهاساسبیامیدهايهمهتاشودگرفتهنظردرشد،صادرپیشهفتهیککهتهرانباهاپادشاهیسرزمینی

. انددهشآببرنقشههمهاپادشاهیاینبامسکوگفتگويامکانبهامیدها. شوندمحوکاملطوربهایرانباگفتگوبرايها
.دادندرأيروسیهعلیهصدایکبااوکرایندربارهمللسازماناخیرجلسهدرشورااعضاي

بههکاستسودآوربسیارهاکشوراینبرايآري،. نیستبیشدودپردهکویت،وعربیمتحدهاماراتطلبانهصلحسخنان
ازیکهراز. بپردازندشوند،میانجامهاتحریمرژیمزدندوربرايکهایرانخارجیسیاستخاکستريمعامالت»تطهیر«

اینازکارلیکن. استخوشاینديدرآمدولینیستزیاديپول. افتدمیهاپادشاهیخزانهبهمعینیدرصدمعامالتاین
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یعیانششدنفعالخاطربهکشورهااین. داردوجود»کاسهنیمزیرکاسه«تهرانباآنهاروابطدرزیراگذاردنمیفراترپاحدود
پادشاهیسويبههاییگامقدرهرچهایران. اندشدهامورزمامدادندستازاحتمالازلرزوترسدچارهاپادشاهیمقیم

باراآنجوابحالهردرهاپادشاهیکند،پیشنهادسودمندمتقابالًهمکاريودهدنشانخودازنیتحسندارد،برها
منظوربهفارسخلیجامرايوسالطینپادشاهان،. دارندظنسوءایرانبههمیشهزیرادادنخواهنددوستیصلحوصداقت

تهرانبانهدهندمیترجیحدارد،شباهتروانیوسواسبهبیشترترساینکهایرانیتخیلیخطربرابردرخودازدفاع
ریافتدواشنگتنازراامنیتهايضمانتوکردهحفظرامتحدهایاالتباراهبرديشراکتبلکهباشندداشتهبازگفتگوي

!شودمیتبدیلایرانبامبارزهدرسعوديعربستانمتحدبهاسراییلحتیاست،سهلکهواشنگتن. کنند

بحرین»کارآمداداره«

ملعبهفراوانیهايتالشغربجهتدرهراسیایرانتحریکبرايکهواشنگتنباهاپادشاهیگفتگويکهاستطبیعی
اهانپادش. یابدمیتکاملپردهبیاتهاماتوآشکارنارضایتیبهکهشودمیاسالمیجامعهحیرتوتعجبباعثاست،آورده

وکنندحفظاست،»فرساطاقتزحماتحاصل«کهرانفتیدالرهايوجانقدرت،راهیکازفقطتوانندمیشرایطایندر
وحیتصالعدمتکبر،نهوتهراناقداماتنتیجهفارسخلیجدر»شیعیبیداري«اینکهوایرانیتجاوزدربارهگفتندروغآن

سهکهبحرین. باشدمی) شودنمیپیداجالدطلباصالحفردهربرايکه(استجاريشرایطدرامورصحیحادارهازعجز
گريوحشیوسیاسیکوري،»اشرافیخونباکارآمدگردانندگان«بودنمصرفبیبارزنمونهشود،میورشعلهکهاستسال
.است»ایرانیخطر«سازيافسانهباخودعرضگیبیپوشاندنکالسیکنمونههمزماناین. باشدمیآنها

رابحرینجمعیت%80بهقریبکهداشتوجودشیعیانیحقدرواقعیمذهبیآپارتایدهاناآرامیآغازمرحلهتابحریندر
:دهندمیتشکیل

داشت،تعلقشیعیانبه) %18(مقام101تنهادولتیمقام572از
بود،شیعیانمال) %21(مقام10وزیرمقام47از
بودند،) %11(تشیعاهلنفر7وزیر،معاون68از
بودندشیعه) %21(نفر10وزیر،دستیار47از.

درشد؛میتشکیلهاسنیازفقطCIOاطالعاتسرویسوملیامنیتسرویسملی،گاردپادشاهی،دیوانکارکنانهیأت
داشتکمتريشدتمذهبیهايمحدودیتآنجاکهنظامیغیرهايوزارتخانهدر. بود%3شیعیانمیزانکشوروزارتوارتش

اعمالرئیسههايمقامبهشیعیانانتصابزمینهدرهاییمحدودیت) بهداشتوزارتسازي،مسکنواجتماعیکاروزارت(
.شدمی

تلقی»قدرتغصببهشیعیانتمایل«نشانهوحاکمنظامبرايخطرعنوانبهشیعیاننمایندگیناچیزمیزاناینحتیولی
Scenarios to improve the general situation of the Sunni»گزارشدراصطالحهمینکهشدمی

sect in Bahrain»خردمندان«پروتکلاینانتشار. شدگرفتهکرتبهمحلی»کارشناس«اآلنیسعیدمحمدنذارتألیفبه
کارشناساینشدندمجبوربیشتريمشکالتازاجتناببرايرسمیمقاماتکهکردتحریکسروصداقدريبهبحریندر»سنی
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ولیردندکدورخودچشمازرااو. بفرستندبریتانیادردیپلماتیکفرهنگیکارانجامبرايراشیعیخطربامبارزهوهاتوطئه
Bahrain's National»و«Bahrain's National Youth Strategy»دولتیهايبرنامهدر

Employment Project»اقتصاديامکاناتکردنمحدودجهتدراقداماتشدند،تأییدوطراحیزمانهماندرکه
نیسازمالیحمایتویژهفرعیبرنامهجملهاز. شدپیشبینیهاسنیبهمالیتسهیالتوامتیازاتاعطايوشیعهجمعیت

درجههايانسانکشور،یکشهروندان%80بهقریبکهشرایطیدر. گیرندمیزنیکازبیشکهداردوجودجوانیهاي
محلیحکومتدر»کارآمدگردانندگان«کارنظرایناز. نیستالزمخارجینفوذهیچهاناآرامیتحریکبرايهستند،دوم

.دهدمیقرارداخلیجنگآستانهدرراکشورآنهاتکبروحماقتکهکندمیکفایت

مستنددلیلیکبدونسالسه: تهرانتخیلیدست

ازساساهمینبرآنها. کننداعترافخودکفایتیبیبهنیستندحاضرعنوانهیچبهفارسخلیجهايپادشاهیحکامولی
تودهاعتراضاتپشتیبانگویاکهپرداختندتهراندستدربارهافسانهزدندامنبهبحریندرهاناآرامیاولروزهايهمان
رانایآندرکهکردارسالايویژهگزارشمللسازمانبهبحرینپادشاهخلیفهآلحمدپیشسالسهدقیقاً. استمردمهاي

ستتروریتربیتدرایراندخالتفاحشوقایع«مستنددالیلکهکرداعالموکردهمتهم»کشوردرزورگوییتحریک«بهرا
هبونیستونبودهمستنددالیل. »شوداجراوعدهتاکردصبرسالسهباید«کهگویندمیدرست. دادخواهدارائهرا»ها

.کنندمیتردیدوشکآنهاصحتبارهدرکارشناسانکهشوندمیپخششبهاتیوهافرضیهآنجاي

شورکایندرحوادثابتدايهمانازبحرینیمخالفانمثال،براي. کندمیتکذیبراخلیفهآلحمدبیاناتعینی،واقعیات
لیفهخبرکناريکنندگان،تظاهراساسیدرخواستوهدفاینکهوندارندراپادشاهسرنگونیقصدکهبودندکردهاعالمعلناً 
ردکهاستسالچهلاستپادشاهعمويکهاو(استشدهغرقمالیفساددرکهبحرینوزیرنخستخلیفهآلسلمانبن
بارزهمتشدیدشیعیان،بهبیشترحقوقاعطايخواهانهمچنینمخالفان. استوزیرانهیأتتمامو) کندمیفعالیتمقاماین

سالدرهکانتخاباتبهتظاهرآننهوباشدواقعیانتخاباتبایداینکهشدندايالعادهفوقانتخاباتبرگزاريومالیفسادبا
ود،شهاکرسیاکثریتصاحبتواندنمیسنیحاکمائتالفکهشدروشنانتخاباتآنجریاندروقتی. افتاداتفاق2010
هايهبیانی. کردممنوعراتشیعاهلنامزدهايهمهانتخاباتیفعالیتوکرده»کشف«راایراننفعبهجاسوسیتوطئهدولت
دروغشرایطایندر»بحرینحوادثدرایرانبودندخیل«برمبنیفارسخلیجهايپادشاهیوغربگروهیهايرسانه
.شدفراهمهراسیایرانآتشبهروغنریختنبرايجدیديفرصتزیرانیاوردابروبهخمکسیولیبودمحض

ودخشهرونداننمایشیدادگاهچندفوراًآنجاکهشدزدهدامنکویتوسعوديعربستاندربالفاصله»تهراندست«افسانه
باافرادآنگرچهکهبوداینکاراشکالولی. دادندتشکیلشدند،متهمایراننفعبهجاسوسیوتخریبیفعالیتبهکهرا

فعالیتابمتهمینارتباطنتوانستدادگاهولیکردنداعترافجاسوسیبهپردهبیهايسازيافسانهوواقعیتآشکارتحریف
هاياردوگاه«دربحرینوسعوديعربستانکویت،»هايتروریست«کهنرسیداثباتبههماین. برسانداثباتبهراتروریستی

ورهدعراقکرباليدرشیعهنظامیانشبهآموزشیهايپایگاهدروایراندراسالمیانقالبپاسدارانسپاهمراکزدراهللا،حزب
.»دیدندآموزشی
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ارائه»ایرانتروریستیوتخریبیعملیاتثبوت«عنوانبهکنونتافارسخلیجکشورهايویژههايسرویسکهمواديهمه
ربستانعامنیتینیروهايتوسطبحرینعملیاشغالواشنگتنکهنشدآنازمانعواقعیتاینولیداردتصنعیحالتاند،داده

بهشتريبیچههرتالشبلکهکردتأییدفقطنه. کندتأییدرافارسخلیجدیگرکشورهايپلیسینیروهايواحدوسعودي
هبونشودعلنیامروزيبحریندردادگاهبدونهاياعداموهاشکنجهگسترده،سیاسیهايتصفیهحقیقتتاآوردعمل

.نگرددتبدیلغربگروهیهايرسانهمطالبموضوع

گذشتدمکراسیخیرازتوانمیخودمتحدکردنراضیبراي: سفیدکاخ

حکومتازسعوديعربستانپادشاه: «نوشتآلمانچاپ»ولتدي«روزنامهشدند،میبحرینواردهاسعوديکهروزهاییدر
کهبگیرندرااصالحاتیاجرايجلويتاکردنداشغالرابحرینهاسعودي. کندمیدفاعبحرینهمسایهکشوردرخود

اینرد. گذاشتمیاثرسعوديعربستانشیعهاقلیتبرناگزیراصالحاتاینکهچراکنندمیدرخواستشیعهشورشیان
دراهانقالبباسختیبهسعوديپادشاه. شدمیمطرحسعوديخانداناختیاراتدربارهوبودنمشروعدربارهسئوالشرایط
ایدبخودکامهحکامکهاستمعتقدوکندسازشچیزيچنینبانیستحاضرخودمجاورتدرولیکردسازشمصروتونس
.«استروشنوواضحهاسعوديدوگانهاخالق. بمانندکارروي-سعوديعربستانخوددرو-بحریندرسابقمانند

رفتهگشکلشرایطوحکومتیافتادهجانظامبهکهکسیهردستقطعازبحرینحوادثجریاندرسعوديعربستانپادشاه
خلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايعضوکشورهايپلیسواحد. دادهشدارکند،درازيدستفارسخلیجمنطقه
کهکنندمیدفاعفئودالینظاموسعودآلمنافعازهانیرواین. نیستبحریندرنظموقانونثبات،ازدفاعمشغولفارس
. ندکمیپشتیبانیکاملطوربهگیريموضعاینازواشنگتن. است»دمکراسیبدون–دینیک–پادشاهیک«آناصل
:امرحقیقتدرولیاستشدهگرفتهنظردرزودباورعاديمردمبرايدمکراسیدربارهبحث

بودجهازآنتوسعهبراي2009–2013هايسالدرکهاستشدهمستقرپنجمناوگانپایگاهبحرینخاكدر
است،یافتهاختصاصدالرمیلیون980متحدهایاالت

شود،میرصدرادیوییوسایلوهوایینیرويازاستفادهباایرانسرزمینبحرینخاكاز
استآنکلیدبحرینکهگذردمیهرمزتنگهازجهانمصرفموردنفتپنجمبشکههر.

برايآمریکاهايتالشبارزیربحرین(استفارسخلیجبرنظارتدادندستازمعنیبهبحرینبرنظارتدادندستاز
مشروباتعلنیفروشوخریدکهاستشدهفارسخلیجحاشیهکشورتنهاورفتهبحریندرخوداقامتکردنترراحت
ملکباخوداخیرمالقاتدراوباماباراكکهداردشدیديعالقهحاکمرژیمثباتبهمتحدهایاالتلذا). کردمجازراالکلی

سسرویهمکاريگسترشطرحآمریکاویژههايسرویساعماقدر. دادقرارتأکیدموردراواقعیتایندیگرباریکعبداهللا
نفوذگسترشباوشیعیطلبیتوسعه«بامقابلهزمینهدرفارسخلیجهايپادشاهیمربوطههايسرویسباآمریکاییهاي
نیایراضدبحث. گیردمیقرارفعالیبررسیوبحثموردواشنگتنسیاسیدهلیزهايدرحاضرحالدروشدهتهیه»ایران

تحدهمایاالتجدیدتوافقاتحاالو. داشتکلیدياهمیتاوباما،اخیردیدارقالبدرعبداهللابااوباماباراكگفتگويجریاندر
گنجاندهکردند،رونماییویژههايسرویسکهسنديدرآنهاازبعضیوشودمیاجراعملیهايگامسطحدرسعودآلو

:آمدعملبهتأکیدزیرکارهايضرورتبرسندایندر. اندشده



جاسوسیهايبازيو»بحرینی«برگهراسیایران18
.............................................................................................................................................................

جاسوسی،اطالعاتتبادلفشردگیافزایش
محلی،مرزبانانوساحلیگاردآموزشهايبرنامهمالیتأمین
سایبري،امنیتزمینهدرهمکاري
شیعهکنندگانقیامبامبارزهدرسعوديعربستانوآمریکاویژهعملیاتنیروهايمشتركاقداماتبرنامهمالیتأمین

.یمندر
وفارسخلیجهايپادشاهیاطالعاتهايسازمانفعالیتکنندههماهنگواحدارگانایجادمهمترهمهازولی

.استمتحدهایاالتویژههايسرویس

وقطرکویت،امارات،جملهازوهمکاريشوراياعضايتوسطمقدماتیطوربهطرحاینکهکنندمیتأکیدکارشناسان
جاسوسیهايبازيجدیدمرحلهمالیتأمیندرحاضرندآنهاکهاستمعنیبداناینواستشدهتأییدسعوديعربستان

شربحقوقیودمکراسیدربارهتوانمیچطوراست،کاردرراهبرديشراکتگسترشوپولکهشرایطایندر. کنندشرکت
کرد؟سئوال

******

زیبايهايحرفازآنارزش. نداردچندانیارزشتهرانحقدرفارسخلیجسالطینوامراپادشاهان،جویانهصلحاظهارات
کسهرحق: «داشتاظهارملیدعايصبحانهجریاندر2014سالفوریه6روزکهنیستبیشترآنهاشریکاوباماباراك
ارجیخسیاستاساسیهدفمذهبآزاديپیشبردکهاستانسانیحیثیتحفظبرايکلیدياصلخود،دینازپیرويبراي

.نداردربطیفارسخلیجشیعیانوایرانبههاحرفاینولی. »استمتحدهایاالت
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برنامهدربارهایرانو5+1گروهمذاکراتجدیددورویندرامروز
اختالفمذاکراتایندراستقرار. استشدهشروعايهسته
»جهشیپیشرفت«گونههیچولیشودمرتفعگامبهگامنظرها

نکردهپیشبینیراآنایرانیانحتیدفعهاینکهنیستکاردر
ایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد. اند
مذاکراتدورایندرکهنداریمانتظار: «داشتاظهارآرامیلحنبا

. »ایمکردهموافقتمسألهچندبررسیباما. شودحاصلتوافق
همانتاکهشودطراحیجوالي20تابایدجانبههمهموافقتنامه

»نهاییسند«به»مذاکراتروند«موفقیتباتبدیلولی. شوندلغوکاملطوربهبایدایرانعلیهالمللیبینهايتحریمتاریخ
ردنکسیاسیازتوانندنمیهیچسعوديعربستانواسراییلاروپا،اتحادیهمتحده،ایاالت. استسئوالعالمتزیرهمچنان

االتای. ندارندربطیایرانايهستهبرنامهبهکهدهندمیادامهتهرانازمکملهايخواستطرحبهوبکشنددستایرانیاتم
اتحاددتجدیبرمبنیکریمهتصمیماوکراین،بحرانسوریه،حوادثبارامذاکراتایندلیلبیکنندمیسعیاروپاومتحده

ایرانلفانمخاازبسیاريکهاستگرفتهشکلايگونهبهاوضاع. بکنندمرتبطغرببامسکوروابطشدیدوخامتوروسیهبا
.اندکردهایجادموانعاي،|هستههايسالحبدونايهستهقدرتاولینبهایرانشدنتبدیلراهسربر

کندمیرويدنبالهآمریکايهراسیایرانازقدیمیدنیاي

هبآشکاريدوگانهاستانداردهايایرانبهنسبتخودگیريموضعدرهااروپاییبلکههاآمریکاییتنهانهحاضرحالدر
دهدمیدارهشالمللیبینجامعهبهناپذیرخستگیطوربهاروپااتحادیهدیپلماسیرئیساشتونکاترین. گذارندمینمایش

. نشودمنجرجانبههمهموافقتنامهانعقادبهویافتهپایاننتیجهبیايهستهبرنامهدربارهایرانبامذاکراتاستممکنکه
بهیراناازاروپااتحادیهادعاهايامر،حقیقتدر. کندمیمطرحراتیرهپیشبینیاینمبناییچهبرکندنمیتشریحاشتون
دربشرحقوقمسألهدارد،واهیهايخیالاسالمینظامتضعیفمورددربروکسل. نداردربطیهیچایرانايهستهبرنامه
ایراناسالمیجمهوريداخلیاموردربتواندتاباشدداشتهدفترتهراندرخواهدمیوکندمیحادتصنعیطوربهراایران

مینپیشنهادروحانیحسندورانایرانحسابگرانهوسنجیدهدیپلماسیبهواکنشدرايتازهچیزهیچاروپا. کندمداخله
اروپا. ندکمیرفتارخودمنافعخالفبرکهکندمیپیداشباهتآمریکایینشاندهدستبهپیشازبیشاروپااتحادیه. کند
.شودمیتبدیلتمسخرهدفبهالمللیبینصحنهدر

ژوئنماهدرجمهوريریاستمقامبهروحانیحسنشدنانتخابمشروعیتدربارهاروپاییواهیهايخیالمثال،عنوانبه
بهکهدادرأيايقطعنامهبهمذاکراتدوراینآستانهدراروپاپارلمانخارجیروابطکمیتهدارد؟معناییچهگذشتهسال

»ااروپاتحادیهدرمعمولدمکراتیکاستانداردهاي«ازتخلفباایرانگشتهسالژوئنماهجمهوريریاستانتخاباتآنموجب
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بدانن،پارلماعمومیجلسهدروینمذاکراتپایانازبعدبالفاصلهاسدقراروشدهگذاشتهشوربهسنداینحاالو. شدبرگزار
ارانهکمحافظههايپیشداوريبرسلیمعقلپیروزيعنوانبهایرانیجامعهخودکهانتخاباتیازبعدسالیک. شوددادهرأي

دارد؟معناییچهگیريرأياینکنند،میارزیابی

فصلوحلبهراخودپایبنديایرانجدیدمقامات. شدروبرواستقبالباجهانکشورهادهدرایرانملتآزادانتخاب
میباتاثبهافغانستان،وسوریهمناقشاتمانندمیانهخاورمنطقهمناقشاتبلکهخودايهستهمسألهتنهانهدیپلماتیک

تنهاحقبرایراناست،شدهغرقمرجوهرجدرسعوديعربستانوآمریکاتقصیربهعربجهانکهشرایطیدر. رسانند
واقعیتیناکندمیسعیاروپاییطرفولی. بگذاردمثبتیاثرايمنطقهثباتبراستقادرکهکندمیجلوهايمنطقهنیروي

همقداماکندمیسعیبلکهنگردمیتنهانه. بنگردماندهباقیهايخصومتزاویهازایرانبهسابقمانندوبگیردنادیدهرا
.بکند

سیاستوتامنیکمیسیونرئیسبروجرديعالءالدین. شودافتتاحتهراندرآندفترکندمیپیشنهادایرانیانبهاروپااتحادیه
ابندارندآرزوایرانمجلسنمایندگان. کردابرازایراندراروپااتحادیهنمایندگیظهورباراخودمخالفتایرانمجلسخارجی

Алаэддинاروپایینمایندگان Боруджердиمیدان«تهراندر. کنندمیمداخلهدیگراناموردرکهکنندهمکاري
هشداریخودباشتون. کنندزندگیبایدچگونهبدهددستوروکنددیکتهایرانبهتواندنمیاروپاوشدنخواهدتکرار»یفکی

اینرأسدر. نکردگوشراایرانمشکوكمخالفانمیاندرآمیزتحریکهاينمایشدادنترتیببودنمجازغیرازایران
. ندهستنزدیکاروپاییهايارزشبهاوکراینیتندروگرایانملیاندازهبهکهدارندقرارايرنجیدهسیاستمدارانمخالفان

اروپادیهاتحاسیاسیواقعیوزن. بکندتريگزینشیرفتارواشنگتنبهخدمتیخوشزمینهدرخودشوقوشوردربایداروپا
پوسترروي» 1+3«ارقامکشیدنبهدلیلبی5+1گروهغربیکنندگانشرکت. شودمیآبماچشماندربرابرروزهاایندر

تامنیشورايدائمیعضوکهاستآلماننیزوفرانسهوبریتانیامتحده،ایاالتمنظورشانکهپرداختندویندرخودهاي
. ردببحسابچینوروسیهازشدخواهدمجبورسابقمانندغربکهندارندتردیديایرانیمقامات. نیستمتحدمللسازمان

موردایندرجديشبهاتحاضرحالدرالبته. استناپذیراجتنابامراینبخواهد،رامذاکراتآمیزموفقیتپایانغرباگر
.ددگرمینگرانیباعثندارد،نفسبهاعتمادکهآمریکاجمهوررئیسدوپهلويگیريموضعهمهازقبل. استآمدهوجودبه

مشکوكنظریاتاسارتدراوباماباراك

اینددمجطرحمخالفاوباماباراكوکندپیشگیريکنگرهتوسطایرانیضدجدیدهايتحریموضعازشدموفقسفیدکاخ
به(باشدداشتهاورانیومسازيغنیکوچکبرنامهایراناینکهباموافقتبرمبنیخودتصمیمبهفعالً واشنگتن. استمسأله
یممتحدهایاالتسیاستمداران. استپایبند) شدهسازيغنیاورانیومازنظامیاستفادهمطلقمنعوآنبرنظارتشرط

توافقاتخاصهايپارامترآمریکاولی. استایرانايهستهمسألهحلراهتنهادارد،جریانایرانباکهمذاکراتیکهفهمند
می. نباشدچنینایرانیطرفبرايولیباشدقبولقابلمتحدهایاالتبراياستممکنکهداردنظردرراایرانباايهسته
بهد،شطراحیآمریکادولتسابقکارمنداینگورنروبرتتوسطکه»ایرانشدنايهستهازپیشگیري«نظریهکهگویند
ترینضعیفرااوباماباراكها،آمریکاییزیراآیدمینظربهکردنیباورادعااین. استشدهتبدیلاوباماباراكرومیزيکتاب
ازويبرخورداريعدمدهندهنشانایرانزمینهدرويپیگیريعدمکهکنندمیمحسوباخیرسال100طیکشوررهبر
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دکنمیطراحی»درسیکتباساسبر«راایرانیسیاستمتحدهایاالتجمهوررئیس. استمشخصشخصیگیريموضع
.گرددمیامرکارشناسانخندنیشباعثآنها»ايهستهسواد«که

الزمکشورنایبرايبسازند،بمببگیرندتصمیمایرانرهبراناگرکهاستزمانییعنی»پیشرفتزمان«افزایشاساسی،معیار
اینمقدماتی،موافقتنامهموجببهگویااکنونولیباشدماه6-12برابرمدتاینکهخواهندمیهاآمریکایی. شدخواهد

. ودشنمیگرفتهنظردرندارند،راايهستههايسالحساختقصداصوالً ایرانیانکهنکتهاین. استماه2-3فقطبرابرزمان
. دکنمیتالش»ايهستههايسالحپنهانیوسریعساخت«برايایرانکهاندنکشیدهدستتوهماتاینازهاآمریکایی

تاتواندمیایرانکهبودکردهبینیپیش2012سالاواخرایرانايهستهبرنامهتوسعهمسیرارزیابیضمنمتحدهایاالت
یفتعراينقطهعنوانبهآمریکاییکارشناسانتوسطکهیابددستخودهايپژوهشدربحرانیتوانبه2014سالاواسط

. آوردستدبهبمبچندیایکتولیدبرايرا) پلوتونیومیا(تسلیحاتیاورانیومکافیمقدارتواندمیآندرایرانکهشودمی
میادامهخودحرکتبهساعت: «بودکردهخاطرنشانجمهوريریاستمناظرهپایانیمرحلهدراوباماباراك2012سالدر

ذاکراتمکهاکنون. »کندشرکتشود،نمیمنتهیجاییبهکهمذاکراتیدرهمیشهدهیماجازهایرانبهنیستیمحاضرما. دهد
بایدایرانباقراردادکهاستشدهپیشبینینظریهایندر. کندمیمتهمراتهراندوبارهاوباماباراكشود،مینهاییدوروارد

زاتخلفهرازايدرمتحدهایاالتومتحدمللسازمانامنیتشورايسويازاتوماتیکشدیدهايتحریماعمالدربرگیرنده
فتخلصورتدرکهبدهداجازهجمهوررئیسبهقبلازبایدقراردادامضايضمنآمریکاکنگره. باشدقرارداديهايمحدودیت

راايهستهپروندهآمیزصلحتوافقاتوسیلهبهخواهندنمیآنهاکهاستبدیهی. شودمتوسلنظامیزوربهآنمفادازایران
.کنندنمیاعتماداوبهحقبرایرانیانکهاستماندهباقیاوباماباراكمیزروينظامیگزینه. ببندند

هاينسخه»خاورمیانهدرتغییراتشرایطدرايهستههايسالحاشاعهعدمزمینهدرمتحدهایاالتراهبرد«گزارشدر
. ستاویژهعملیاتباغربییکجانبههايتحریمتلفیقآن،عمومیگیريجهت. شودمیپیشنهادایرانحقدربعدياقدامات

محافلبرايسیاستاینتاکندمیدستکاريراایرانبهنسبتآمریکاسیاستناپذیراجتنابمعایببعضیفقطدیپلماسی
کهاستاینهمهازمهمترو. باشدقبولقابلایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدردیگرکنندگانشرکتوجهانی

.کندپنهانراایرانحقدرخوددوپهلويبازيکندمیسعیایران،با5+1گروهمذاکراتبهمنديعالقهنمایشباواشنگتن

برنامههدربارمذاکراتمتحده،ایاالتبرايکهگرفتنتیجهتوانمیسفیدکاخعملیاقداماتوآمریکاییدیپلماسیرفتاراز
جملهازوجهانیجامعهحمایتازاصوالًکهايدوستانهانسانهدفازواشنگتن. استپوششنوعیکتنهاایرانايهسته
ییعنزمینکرهدیگرکشوریکدرايهستههايسالحظهورازپیشگیريآنوکندمیاستفادهاست،برخوردارروسیه
بهوجهمگیرينتیجهاینرابطهایندر. کندتأمینراخودمنافعکندمیسعیهمزمانولیاست) سفیدکاختعبیربه(ایران
بهمتحدانشومتحدهایاالتنظرازوگذاشتهفراترپافنیوحقوقیمباحثاتحدودازایرانايهستهمسألهکهآیدمینظر
راآنقهمنطدرژئوپلتیکیآشکارسودآوردندستبهباکندمیسعیغربکهاستشدهتبدیلسیاسیکامالًپروندهیک

ردنکعوضها،آمریکاییبرايمطلوبگزینهولی. استکاردرایرانبرحاکممقاماتسیاسیخطکردنعوضاقلحد. ببندد
وديسععربستانواسراییلجملهازومیانهخاورمنطقهدرایرانايمنطقهحریفان. استغربیدولتینظامبااسالمینظام

.کنندمیدنبالرااهدافهمین
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زوالبهمحکومینائتالفاسراییل،وسعوديعربستان

عوديسعربستانواسراییلمشتركتمهیداتدربارهصداهاییایران،بامذاکراتآمیزموفقیتپایانروزشدننزدیکموازاتبه
شوند،مذاکراتنتایجمنتظراینکهبدونسعوديعربستانواسراییلویژههايسرویس. شوندمیتررساایرانبهحملهبراي
تخاذاراتهرانباجنگآغازبرتصمیماسراییلوزیرنخستنتانیاهواگر. کنندمیتهیهراایرانبهاحتمالیهجومهايطرح
ربائتالفاین. بگذارداسراییلاختیاردرراخودهوایینیرويهايپایگاهوهواییحریماستحاضرسعوديعربستانکند،

واهالبیمنابعهمهازاویوتل. شودمیتشکیلایراناسالمیجمهوريازکشوردوبرحاکمنخبگانمشتركتنفرمبناي
سهفرانجملهازوهااروپاییبهدادنرشوهبهراخودمالیمنابعریاضاست،کردهاستفادهمتحدهایاالتدریهوديتبلیغات

ایرانابقدرتششصلحتوافقاتسربرموانعایجادبهراآنوبستهنظامیمعاملهکشوراینبامنظوربدینکهدهدمیسوق
.استنمودهوادار

. یردگمیسرچشمهایرانازیهوديدولتامنیتبرايخطرترینمهمکهاستاعتقاداینبراسراییلفعلیحاکمهدستگاه
بینانزوايازایراناسالمیجمهوريخروجوايهستهمسألهشدنحلموازاتبهتهرانکهکندمیبینیپیشاویوتل

تواندمیبینیپیشقابلآیندهدرایران. یافتخواهدافزایشخطراینوشدهتقویتغرب،یکجانبههايتحریمازوالمللی
موادونعتیصانسانی،عظیممنابعبهعنایتباتهرانتر،دورآیندهدروشودمقایسهقابلاسراییلبااقتصاديونظامینظراز

مرژیباکهاستمسایلیهمهبااسراییلبرخوردعمومیچارچوباین. شودتبدیلايمنطقهابرقدرتبهاستقادرخودخام
.دارندمستقیمغیرحتییامستقیمارتباطایرانی

یسلطنتخاندانایرانیضدغوغايبهدادنپایانجهتدرمتحدهایاالتهايتالشریاض،بهاوباماباراكاخیرسفرجریاندر
هکنکنیمفراموش. خواهدمیراتهرانبا»بدمعامله«تركواشنگتنازپادشاهیاین. نرسیدجاییبههاسعوديکردنآرامو

گیريلشکحالدرتهرانباسعوديعربستاننفتیجنگایران،علیهاروپااتحادیهوآمریکانفتیهايتحریملغوآستانهدر
اعتصاب«عنوانبهکشوراینازآمریکا. گذاردمیمستقیماثرسعوديعربستانبرخودنفتیبازارهايبهایرانبازگشت. است
عوديسعربستان. بگیردراایراننفتجايکشورهابعضیدراوپکتصمیماتبرخالفکردوادارراآنوکردهاستفاده»شکن
موظفریاض. شوداحیاسابقروالکهبخواهداوپکازاستمایلتهرانحاالواستگرفتهراایرانیهايسهمیهعمدهبخش
ایندر. دهدکاهشسومیکمیزانبهاقلحدراخودتولیداتاستمجبوروبپذیردراایرانهايخواستحقانیتاست

مذاکراتآمیزتموفقیپایانازنمایدتالشوبیاندازدتأخیربهراایراننفتیتحریملغوکهاستسعوديعربستاننفعبهشرایط
دستبهودهندتنالعادهفوقاقداماتبهحاضرندایرانبامبارزهدرهاسعودي. نمایدممانعتایرانايهستهبرنامهدرباره

.دهندتنتروربهپاکستانازاستفادهبایعنیدیگران

ریاضزینزیرتیرهاسبپاکستان،

لیالملبینجامعهبرايآشکارچالشیاي،هستهمسألهفصلوحلزمینهدرایرانهايموفقیتبهسعوديعربستانجواب
استاینپارادوکس. کنددریافتايهستههايسالحپاکستانازکهدهدمیهشداروشدهمتوسلشانتاژبهریاض. است
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مذاکرهجمعیکشتارهايسالحداشتنازایرانامتناعهايضمانتدربارهمللسازمانطرفاز5+1گروهکهحالیدرکه
راممکنغیروممکنکارهراستصدددرسعوديعربستان. اندافتادهخودايهستهادعاهايیادبههاسعوديکند،می

کاملچرخهاندازيراهو2030سالتاتجاريايهستهراکتور16ساختشاملآنهايبرنامه. نماندعقبایرانازتابکند
–ایرانیايمنطقهرقابتاستممکن. شوندخریدهپاکستانازتوانندمیضروريهايفناوري. استاورانیومسازيغنی

قهمساب«بههمپاکستانزیرابودخواهدمناقشهنوعترینخطرناكاین. شودتبدیلجهانیابعاددارايمناقشهبهسعودي
.شودمیکشانده»ايهسته

سالماسیاستآنجاکهشودآوردهخاطربهافغانستاندرآنکنندهثباتبینقشبارابطهدرعمدتاً پاکستانکهاسترسم
الشیچطالبان،دوراندرافغانستان. استبودهایرانیضدهمیشهوبودهبرخوردارسعوديعربستانمالیحمایتازهمیشهآباد

همناقشدرمستقیممداخلهوکردهفراهمعظیمیهايهزینهتهرانبرايکهبودایراناسالمیجمهوريامنیتبرايمستقیم
پاکستانی–ایرانیسابقرویاروییخواهندمیهاسعوديحاضرحالدر. کردایجابراشمالیائتالفطرفازافغانیداخلی

لیهعپاکستانیمحلیافراطیونعملیات. گیردمیقرارکاراساسسنیوشیعهبینمناقشهزمینهایندرکهکننداحیارا
بامرز. اندرساندهقتلبهراشیعیانازنفر600ازبیش2013سالدرآنها. استشدهتبدیلايروزمرهپدیدهبهشیعیان
ستیتروریگروهکتوسطایرانیمرزيپلیسافرادازنفرپنجپیشچندي. استشدهجبههواقعیخطایرانبرايپاکستان

کشورروزیفضلیرحمانیعبدالرضا. شدندگرفتهگروگاناست،برخوردارسعوديعربستانحمایتازکه»العدلجیش«سنی
.»استقابلراخودازدفاعبرايامنیتجدیدحوزهایجادومداخلهحقخودبراي«تهرانکهداشتاظهارایران

. استدهشآباداسالمدرریاضنفوذنتیجهپاکستان،بهایرانیگازصدورپروژهازامتناعبرمبنیپاکستانمقاماتتصمیم
ادامهلمللیابینهايتحریمکهشرایطیدر«کهدادپوچیتوضیحاتپاکستانطبیعیمنابعونفتوزیرعباسیخاقانشهید
شود،ساختهگازانتقاللولهخطاگرحتیوي،گفتهبه. »شدنخواهدانجامپروژهاینچارچوبدراجراییعملیاتدارد،

آسیاییویاروپایگازيونفتیهايشرکتکهحالیدر. بخردراایرانیگازتواندنمیهاتحریمتضعیفیالغوازقبلپاکستان
شدیدياجاحتیایرانیگازبهکهپاکستانگیرند،سرازراایرانباهمکاريهاتحریمالوقوعقریبلغوانتظاردرهستندصدددر

ارخودقسمتساختایرانکهنیستمهمآباداسالمبراي. استکردهشکايهستهمذاکراتآمیزموفقیتپایانبهدارد،
راسوریهبهپاکستانیکهنههايسالحصدوردالريمیلیارد1,5سفارشپاکستانبههاسعودي. استبردهپایانبهتقریباً 
.کردندپرداختکاملطوربهراآنخدمتوسیلهبدینوداده

******

غییرتکهاستسالچنددارند،اطالعآنازشرکایشکهایرانايهستهمسألهفصلوحلقبالدرمسکواصولیگیريموضع
نوانعبهاورانیومسازيغنیبرايایرانحقشناساییبرروسیهگیريموضع. رودنمیمقطعیمالحظاتبارزیروکندنمی

ايهستهبرنامهکهشرطیبهاست،استوارايهستههايسالحاشاعهعدمنامهپیمانبامطابقآنالینفکحقوقازبخشی
هاحریمتکهکندمیپیشنهادروسیهشود،حاصلتوافقایناگر. شودگذاشتهالمللیبینجانبههمهنظارتتحتالزاماًایران

.شودلغوکاملطوربه



ایرانیاتمپیرامونخصمانهمگويبگو24
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کهشودمیشانگهايهمکاريسازمانعضویتبهایرانپیوستنازمانعمللسازمانهايتحریموجودکهشودمییادآوري
نفوذشود،خارجالمللیبینانزوايازایراناگر. باشدمیمرکزيآسیايدرثباتوصلحمنافعجوابگويسازماناینتقویت
اینهبروسیه. داردشراکتمحکمروابطایرانباکهاستروسیهنفعبهوضعاینکهیافتخواهدافزایشمیانهخاوردرتهران
لاحتما. استبودهجنگیتدارکاتهايجنبهازیکیهمیشهبازرگانیواقتصاديمحاصرهکههاستتحریممخالفهمخاطر
.استنشدهحذفاسراییلومتحدهایاالتروزدستورازهنوزنظامیزوروسیلهبهایرانايهستهپروندهشدنبسته
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تهران»افغانی«هايمشغولیدل

نامافغانستان،درگذشتهشنبهروزانتخاباتسئوالمهمترین
هايدولتوهاافغانیبراي. نبودکشوراینآیندهجمهوررئیس

اینآیاکهداردبیشترياهمیتسئوالاینافغانستانبامرزهم
یاداشتخواهدبیشتريامنیتوثباتانتخاباتازبعدکشور
بیشترمسکووتهرانبراياساسیسئوالاینپاسخفعالًخیر؟
.مثبتتااستمنفی

7حدوداخیرانتخاباتجریاندرآمده،دستبهاطالعاتبهبنا
برطالبان. دادندرأيافغانستانشهرونداناز) %58(نفرمیلیون

روزیريگرأيمقدماتینتایج. بکندمختلراانتخاباتیروندنتوانستگیري،رأيآستانهدرآنرهبرانپرآوازهبیاناتخالف
دستبهرأيیکاضافهبهآرا%50استنتوانستهنامزدهاازکسیکهاستروشناکنونهمولیشدخواهداعالمآوریل24

ازاوباماباراكهمهازاولکهپیداستناگفته. شدخواهدبرگزارانتخاباتدومدورمیماه28روزافغانستاندرلذاوآورد
ستان،افغانملتزدهشگفتما: «گفتوي. نورزیددریغآمیزتحسینهايصفتازوکردهزیاديقدرانیافغانستانانتخابات
اینهکهستیمامروزگیريرأيدرمردمبااليمشارکتخاطربهانتخاباتیکمیسیونرسمیشخصیتهايوامنیتینیروهاي

نمیلیوبهآمریکاملتطرفاز. داردمطابقتانتخاباتآستانهدرآنهاهوادارانونامزدهابینمثبتوفعالهايمناظرهباامر
دمکراتیکالانتقمورداولینبایدانتخاباتاین. گویممیتبریککردند،شرکتامروزانتخاباتدراشتیاقوشورباکهافغانیها

اهافغانیبهخودکشورقبالدرمسئولیتتمامیواگذاريزمینهدرمرحلهترینمهموشدهافغانستانتاریخدرامورزمام
.»کشندمیبیرونافغانستانازراخودنیروهايماشرکايومتحدهایاالتکهحالیدرباشد

کراسیدم«معمارانازیکیاوباماباراكزیراداشتراانتخاباتایندیگرارزیابیانتظارآمریکاجمهوررئیسازشدنمیالبته،
ساماقوانواعهزینه. اندکردهگذاريسرمایهدالرمیلیاردهاآندرالمللیبینمختلفهايسازمانوآمریکاکهاست»افغانی

گزاربرکشوراینخاكبه) ناتودرمتحدانشومتحدهایاالتنیروهايعمدتاً(خارجینیروهايورودازبعدکهافغانیانتخابات
. استشدهخرججمهوريریاستفعلیانتخاباتبابتدالرمیلیون140. استشدهدالرمیلیاردیکبربالغکنونتاشد،

یموادارباشد،ریختبیوکجحتیکهطرحیهرشناختنآمیزموفقیتبهراغربیمقاماتهاهزینهاینکهاستبدیهی
.بکندوارونهوتهوسرراچیزهمهاوکهاستایناوباماباراكبیاناترسمولی. کند

»دمکراسیواوضاعتثبیت«خارجینمايپشت

اظرنکهمتحدهایاالتباامنیتدربارهموافقتنامهامضايازاست،افغانستانجمهوررئیسهنوزکهکرزايحامدمعلوم،قراراز
تنیسبازيجزچیزي»اصولیگیريموضع«این. کردامتناعقاطعانهاست،کشوردرآمریکانظامینیروهايحضورادامهبر
لرسوزلمايیعنی(جمهوريریاستفعلیمسابقهرهبرسهاماو. استسیاسیبعديهايبازيبرايآبروحفظآن،هدفکه
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تنامهموافقامضايبرايراخودآمادگیکنونتا) داراییسابقوزیراحمدزايغنیاشرفوخارجهسابقوزیردوعبداهللاعبداهللاو
.نداکردهابرازاست،افغانستانخاكدرامریکایینیروهاياستقرارادامهبرناظرکهمتحدهایاالتباراهبرديشراکتدرباره

هايکاريریزهتبلوروبانفوذنیرويیکنمایندهنامزدهااینازیکهرکهاندشدهانتخاباتدومدورواردآنهاازنفردو
. است»افغانستانملیائتالف«مخالفجنبشرهبرواسالمیدمکراسیطرفدارعبداهللاعبداهللا. هستندافغانیداخلیدسایس

اباتانتخدروي. کنندمیپشتیبانیاوازافغانستاناسالمیحزبواسالمیجمعیتحزبمانندسیاسیاحزاببزرگترین
هاپشتونبراياساسهمینبرواستتاجیکاوولی. شددوممقامصاحبآرا%30,6کسببا2009سالجمهوريریاست

.نیستقبولقابل

درامدارندانشمندوعلومدکترهمچنیناو. استپشتوناوعبداهللاخالفبرافغانی،انتخاباتدیگراحتمالیبرندهغنیاشرف
آمریکاییمجله2010سالدر. بودکابلدانشگاهرئیس2008تا2004سالازاو. استشناسیانسانوسیاسیعلومزمینه

Foreign Policyبریتانیاییمجلهکهحالیدرگنجاند) 50مقام(جهانیدرجهاندیشمندانساالنهفهرستدررااو
Prospectايهدانشگاهازشماريوجهانیبانکدرکارسابقهبرکتبهغنی. بخشیدرادوممقاماوبهفهرستیچنیندر

وردمشخصیتغنی،کهنویسندمیافغانیوخارجیگروهیهايرسانه. داردتنگاتنگیروابطواشنگتنباشمالیآمریکاي
.کردخواهداستقبالاوپیروزيازفراوانیشوقوشورباغرباینکهواستآمریکاعالقه

سیک. نبودکاردرمناظرهگونههیچواقعدر. نبودخبريهم»انتخاباتآستانهدرآنهاهوادارانونامزدهابینمثبتمناظره«از
تولیدبازهمباروطالبانباگفتگوخارجی،نظامیحضوریعنیمعاصرافغانستانگانهسهمسایلترینمهمدربارهعلناً نامزدهااز

بهمهباواشنگتنو»سیستمیغیرمخالفان«عنوانبهطالبانافغانی،نخبگانهازمینهایندرزیرانکردبحثمخدرمواد
.اندرسیدهتوافق

الدنببهوکندمیفراهمرا»آسیاقلب«درنظامیحضورادامههاآمریکاییبرايکهامنیتدربارهدوجانبهموافقتنامهاوالً،
مضاابهکشوراینجدیدجمهوررئیسهرتوسطشد،خواهدامضاناتووافغانستانبینهمکاريدربارهموافقتنامهبزوديآن

یروهاينکهشودگفتهاستبهتروندارندراافغانستانازنشینیعقبقصدهاآمریکاییکهشودمیمعلوملذا. رسیدخواهد
افزایشخصوصینظامیهايشرکتکارمندانتعداد،»رسمی«نظامیانشمارکاهشبا: شودمیبازسازيکشورایندرآنها

دهشتضمینمنبعمتحده،ایاالتنظامیحضورزیرانداردچنتهدرخوبیچیزهیچمسکووتهرانبرايامراین. یافتخواهد
یناعکسکنندمیسعی»متخصصکارشناسان«بعضیاینکهولواستمرکزيآسیايکشورهايوایرانمرزهايدرتنش
.کنندتلقینمابهراادعا

بهافغانینخبگانبهتجارتاین%75-80. استشدهمتمرکزهروئینجهانیتولیدسومدوافغانستانخاكدرامروزثانیاً،
و. ستنیوضعیتاینتغییرفکربهغربدروکابلدرکسی. داردتعلقويتوسطشدهمنصوباستاندارانوکرزايریاست

واهدخباقیهروئینوعفیونیموادجهانیتولیدمرکزعنوانبهجمهوريریاستانتخاباتنتیجهازنظرصرفافغانستانلذا
.تاسترترسناكوترواقعیمرکزي،آسیايبهطالبانتجاوزدربارهترسناكداستانازایرانوروسیهبرايخطراین. ماند
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افغانیمسألهوتهران

ونپرداختهارکاینبههرگزمتحدهایاالتکهاستافغانستانامنیتکلیدکشور،اقتصاديتوسعهبلکهدمکراسیبهتظاهرنه
خالصهايطرحدروکردهایفاافغانستانثباتوامنیتتأمیندرراهاسهمبزرگترینازیکیتهران. بپردازدنداردقصد

یرازبکندراکارایناستمجبورزیاديحددرایران. استکردهگذاريسرمایهدالرمیلیاردهاکشورایناجتماعیواقتصادي
شورکمسایلباایرانبرخورداصولیتفاوت. باشدمیایرانملیامنیتبرايخالصچالشیکخودفعلیحالتدرافغانستان

تنهاورکشاینناتوومتحدهایاالتبرايکهاستبداناست،شدهتحمیلکابلبهکه»غربیطرح«باافغانستاندیدهستم
غرببرايوبیفتدتواندمیاتفاقیهر»بازيمیدان«در. دهدمیرخواشنگتنژئوپلتیکیجدیدبازيآنجادرکهاستمیدانی
وايمنطقهثباتضامنخودنوبهبهکهداردنیازمردمثباتوبهروزيبهتهرانولی. ندارداهمیتی»بومی«مردممنافع

.شدخواهدمنطقهدرافغانستانهمسایگانبهروزي

ائتالفازایران،»ناپذیرشکستآزادي«آمریکاییعملیاتآغازدر،2001سالدرکهشدباعثطالبانایرانیضدفعالیتهمانا
ساخت«جهتدرآمریکاهايبرنامهباراخودمخالفتمراتبآشکاروبازطوربههمزمانایرانولی. کندپشتیبانیطالبانضد

بودوريکشتنهاواقعدرایرانزیراشدغربناراحتیباعثناگزیرامراین. کردابرازافغانستاندر»آمریکاییرسمبهدمکراسی
توسعهادامهازایرانهشدارهايحقانیتزمانمروربه. کردتأکیدISAFالمللیبیننیروهاياختیاراتکردنمحدودبرکه

.آمددرآبازدرستکامالًبود،استوارافغانیواقعیاتبهآگاهیبرکهافغانستاناوضاع

علیهوسیجاسعملیاتبهافغانستانخاكازآمریکایینظامیان. استشدهتبدیلایرانبهمخدرموادانتقالمرکزبهافغانستان
سردردایراناجتماعیحمایتسازمانهايوانتظامینیرويبرايافغانیمهاجرمیلیون1,5. هستندمشغولایرانسرزمین

تحریمموردنیزافغانستاندرآمریکاییمداخلهعواقبکردننابودبهنسبتتهراناقدامکهاستتوجهجالب. کنندمیایجاد
موادترانزیتبامبارزهبرايایرانبهالمللیبینهايسازمانکهراپولیارسال2011-2012هايسالدرآمریکا. گرفتقرار

نیست؟توجهجالبواقعیتاینمگر. کردمسدودکردند،میپرداختآوارگانکردنآبادوافغانیمخدر

مکاناتاازاستفادهبافقطمستقل،طوربهراافغانستانخاكدرآمیزصلحسازندگیبرنامهاستمجبورایرانشرایطایندر
مینهزدر،»ایراننفوذتوسعه«برمبنیهايتهمتوهاپیشبینیخالفبرتهران. کنداجراافغانستانشیعهجمعیتوخود

بهغربیايهرسانهحتی. المللیبینائتالفتاآورددستبهبیشتريهايموفقیتافغانستانمناطقبعضیاوضاعتثبیت
هاشرطبعضیباولوپردهبیWorld Politics Reviewنفوذبانشریه. کنندمیاعترافزمینهایندرایرانکامیابی

هاتالشایندهد،گسترشراخودنفوذعرصهکندمیسعیخودمنافعبهتوجهباایراناینکهوجودبا: «کندمیخاطرنشان
نیرويبهتواندمیکند،همگراییجهانیجامعهبادوبارهبتواندایراناگر... استشدهافغانستاندرثباتنوعیکظهورباعث
.»آوردوجودبهايسازندهتغییراتخودمنطقهاوضاعدرباشدقادرکهشودتبدیلتريقوي

ردتوکیوکنفرانسدرایران. بودایراندیپلماسیدستاوردافغانستان،آیندهدربارهآلماندر2005سالکنفرانسموفقیت
راکابلابهمکاريبرنامهتهران. بودکشورایناقتصاديرستاخیزاساسیحامیانمیاندرنیزافغانستانبهمالیکمکزمینه

طیکابلمدارسمعلمانبهحقوقپرداختآمریکا،دالرمیلیون500معادلدولتیمالیکمکدربرگیرندهکهکردپیشنهاد
زیرااستماندهباقیافغانستانسرانهدرآمدهايمالیحامیمهمترینتهران. بودهرات-مشهدبزرگراهساختوماهششمدت
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سرمایه. دادتشکیلراافغانستانملیناخالصتولید%6ایراندرشاغلهايافغانیپولیهايحواله2010-2011هايسالدر
. برسددالرمیلیارد1,5بهدوجانبهبازرگانیتبادالت2010سالدرکهداداجازههراتاستاندرویژهبهایرانیهايگذاري

رانایولی. استنشدهعملیهنوزوماندهباقیکاغذرويهمچنان»ابریشمجدیدراه«آمریکاییطرحاقتصاديامتیازاتولی
تخفیفبندري،عوارضدرصدي90تخفیفایرانجنوبدرواقعچابهاربندرازاستفادهصورتدرافغانیکنندگانصادربراي
.استکردهاعالمرابالمانعترانزیتحقوانبارخدماتدرصدي50

استمنطقههايدولتکارايمنطقهامنیت

برقخطوطزندگی،تأمینزیرساختایجاددرگذشتهسالدوطیایرانخالصهايگذاريسرمایهحجمدالر،میلیون600
دياقتصاوبازرگانیبزرگشریکسومینایرانحاضرحالدر. باشدمیافغانستانهراتاستاندرتنهارسانیآبورسانی

ازخشیب: استیافتهدستمحالتقریباًکاریکانجامبهتهران. اندگرفتهسبقتآنازهندوچینتنهاکهاستافغانستان
. ستاشدهبرقرارامنیتوثباتشوند،میاجراایرانیهايطرحکهمناطقیدرزیراگردندمیبازخودمیهنبهافغانیآوارگان

کهاستاندو. استکردهمنصوبافغانستاناستان34از32درراخود»سایهاستانداران«طالبانرهبرعمرمالمعلوم،قراراز
.هستندایرانیهايطرحاجرايمحلندارند،سایهحاکم

بهسالکههستند»آمریکاییرسمبهافغانستانبازسازي«هايطرحازترمشخصوترواقعیخیلیارقاموهاشاخصهاین
حدوديتاوایرانهند،چین،حاضرحالدر. گیرندمیقراربررسیوبحثموردالمللیبینمختلفهايهمایشدرسال

یفااواقعیسهمکشوراقتصاديتوسعهوآمیزصلحسازندگیدرشانگهاي،همکاريسازماناعضايدیگر،عبارتبهوروسیه
نایهايتالشجلويکندمیسعیفرصتیهرازاستفادهباکهشودمیواشنگتنآشکارانزجارباعثامراین. کنندمی

لمسایحلومخدرموادبامبارزهبرايالمللیبینپولدریافتازمانعکهایرانعلیههاتحریماعمالکهبگیردراکشورها
یروسباريبالگردهايواگذاريبرنامهپیشروزچندناتوراستا،همیندر. استفعالیتاینهاينمونهازیکیشد،آوارگان

روسیهردپاکستانوافغانستانمخدرموادبامبارزهافسرانآموزشحملهازوامنیتیدیگربرنامهچندوافغانستانبه17-می
.کردلغورا

دهندگسترشتنهانهشود،میایجادافغانستاندرکهراثباتمنطقهتوانندنمیدیگريکشورهیچوایرانکهاستروشن
. استمحدودنسبتاً یابد،اختصاصافغانیمحوربهاستممکنکهتهرانسیاسیومالیمنابع. نمایندمحفوظاقلحدبلکه

تالشهکفراملیتیبزرگهايشرکتوناتوآمریکا،ائتالفمنافعباافغانستانزمینهدرامنیتتأمینجهتدرایرانهايتالش
افعمنجوابگوي»افغانستاندرثباتمنطقه«وجودولی. داردمغایرتکنند،میمحکومناکامیبهراافغانستاندرایرانهاي

با(چینوهندایران،روسیه،بینگفتگوافغانستان،زمینهدرتهرانومسکوراهبرديشراکت. استروسیهبلکهایرانتنهانه
منطقهوافغانیداخلیثباتمسألهحلواقعیکلیدبهتواندمی) سابقشورويمرکزيآسیايهايدولتوپاکستانمشارکت

.شودتبدیلاي

سیالبمسألهدوبهافغانستانازناشیتهدیدهايبگذاریم،کناررامختلفترسناكتخیلیهايداستانوسیاسیوراجیاگر
اردندرامسایلاینفصلوحلقصدتنهانهغرب. شودمیختمافغانستانداخلدرشغلیهايفرصتفقدانوافیونیمواد
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بایدهرانتومسکوکهشوندحلايمنطقهگفتگويسطحدرفقطتوانندمیمسایلاین. استمندعالقهآنهاحفظبهبلکه
.شوندآنمبتکر

******

وبرداردکابلازراخودمحکمنظارتخواهدنمیواشنگتنکهدهدمینشانافغانستانجمهوريریاستجاريانتخابات
ظارتناینکهزمانیتا. یافتخواهدادامهايمنطقهثباتواقعیمنافعضرربهنیزآیندهدر»دمکراسی«بهتظاهررونداینکه
عدادتازنظرصرفکند،برکنارخودشانمنطقهامنیتتأمیندرشرکتازراايمنطقههايقدرتمتحدهایاالتوبماندباقی
جديخطرومنطقهسراسرثباتیبیاساسیمنشأعنوانبهافغانستانکابل،درجمهوريریاستومجلسانتخاباتهايدوره
.ماندخواهدباقیایرانوروسیهراهبرديوملیمنافعبرايواقعیخطروالمللیبینوايمنطقهامنیتبراي
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قزاقستان–ترکمنستان–ایرانآهنراه
میخایلوفویاچسالو

دارآیندهمشتركهايطرحغرب،وایرانبینروابطبهبودگرایشظهوربا
. اندکردهتوجهیقابلپیشرفتمرکزيآسیايکشورهايمشارکتبااقتصادي

استشده»نهاییمرحله«واردقزاقستان–ترکمنستان–ایرانآهنراهساخت
. دارندگواهیامرهمینبرنقلوحملطرحایندرکنندگانشرکتاظهاراتکه
ومرکزيآسیايجمهوريدونمایندگانجاريسالمارسوفوریههايماهدر

ماندهباقیاجراییعملیات. نمودنداعالمطرحاینازراخودمثبتارزیابیایران
ترکمنیطرف. یافتخواهدادامهماهششتاآهنراهنشدهتکمیلمقاطعدر

اندازيراهوساختهاتركمرزيرودرويازپلیمدتهمیندراستشدهمتعهد
.گرددمتصلاسالمیجمهوريآهنراهشبکهبهآهنراهترکمنیقسمتتاکند

طرحاینپیچیدهتاریخچه

راريبرقسابقهحالعیندرولی. هستندمتمایلآنترسریعهرچهتکمیلبهطرحایندرکنندگانشرکتکهاستروشن
طرحاین. ودشمیخوشبینیابرازدرخویشتنداريباعثقزاقستانوترکمنستانایران،بینآهنراهوسیلهبهمستقیمارتباط

ساحلیکشورهايسراندوماجالسجریاندرآنازقبلسالدو. داردادامهشد،شروعاجراییعملیاتکه2009سالاز
.بودشدهامضاآهنراهخطساختدربارهکشورسههايدولتبینايموافقتنامه) 2007(تهراندرخزر

آنمقاطعبعضیدرکار. اندکردهبروززیاديهاينابسامانیآهنراهخطاینساخترونددرگذشت،کههاییسالطولدر
درایرانشرکايبرايغربوآمریکاسويازایرانیضدهايتحریمتشدید. آمدمیدرتعلیقحالبهطوالنیمدتبراي

وچککخوداروپاییوآمریکاییشرکايبهخواستندنمیهرگزآبادعشقوآستانه. کردایفاايبازدارندهنقشمرکزيآسیاي
رازويتکفه. ساختخواهندبرقرارغربباروابطخالفبرایرانباراخودروابطآنهاکهبدهندظنسوءاینبرايايبهانهترین

برايجدیدارتباطیهايراهبهدسترسیمنافعازغربباگازيونفتیروابطبلوكدرقزاقستانوترکمنستانهاياولویت
نزدیکروابطوغربایرانیضدهايتحریممسألهتنهااینولی. بودترسنگینخارجیبازارهايبهخودکاالهايانتقال

تانهآسوآبادعشقتهران،»مبهم«همکاريترسادهعلل. نبودجهانفراملیتیبزرگهايشرکتباترکمنستانوقزاقستان
درراخودتعاملطرحاینعضوکشورهايکهبوداولباراینامر،حقیقتدر. داشتوجودآهنراهابتکاراجرايزمینهدر

منافعباکهايپروژهچارچوبدرمشتركکارتجربهازآنازقبلآنها. دادندقرارآزمایشمورداقتصاديبزرگپروژهاجراي
وتاهکمسیرایجادازناشیسودمشترك،طرحایننهاییاهداف. بودندنشدهبرخوردارباشد،داشتهارتباطهمسایهکشورهاي

»ؤثرممدیریت«جاريشرایطدرکهآنچهولیشدمیدركدقیقطوربهفارسخلیجدرایرانیبنادرتاقزاقستانخاكازتر
.لنگیدمیگاهیشود،مینامیده
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برداريبهرهبهوشدهاندازيراه2011سالاواخرنهاییطوربهقزاقستان–ترکمنستان–ایرانکاملآهنراهبودقرارابتدا
راشدهاصالحمواعدحتینتوانستندکشورسهولی. شدموکول2012سالدسامبرماهبهکارپایانزمانآنازبعد. برسد

تشرکعملکنديبهابتدابود،نشدهحاصلوشدهاعالمکهراکارپایانزمانتعویقمورددوترکمنیطرف. کنندرعایت
در. بودشدهداده»اترك–برکت«آهنراهترکمنیقسمتساختسفارشآنهابهزمانی. دادنسبتخارجیپیمانکارهاي
لیداخکارنیرويازاستفادهباوکندامتناعخارجیهايشرکتخدماتازگرفتتصمیمترکمنستاندولت2012سالپاییز
قسمتساختمواعدرعایتعدمعلتبهترکمنستانجمهوررئیس2013سالاوایلکهاستگفتنی. ببردپیشراطرحاین

ونقلوحملمسئولکهمحلیدولتبلندپایهنمایندگانزمانآندر. کردجابجاراوزیرانهیأتاعضايآهنراهترکمنی
.شدنداعالممقصربودند،ارتباطات

آهنراهخطاندازيراهاقتصادياندازچشم

کهاستمقاطعیساختسرعتافزایشدارد،اساسیاهمیتکاريحالتبهطرحاینرساندننظرازحاضرحالدرکهآنچه
اختالفآهن،راهخطرساندنبرداريبهرهبهوساختمانیعملیاتپایانبا. استشدهمشاهدهافتادگیعقبآنهازمینهدر

شورهاکسیاسینزدیکیوايمنطقهتجارتبرايکهنقلوحملمسیرولی. پیوستخواهدتاریخبهسابقسوءتفاهمونظرها
متري500قسمتیکفقطایراناسالمیجمهوريخاكدرایرانی،طرفبرآوردهايبهبنا. ماندخواهدباقی. دارداهمیت

اووسکگنبدوترکمنستانبامرزدرواقعبروناینجهبینآهنراهاینایرانیمقطعجمعیطولکهحالیدرشودساختهباید
.استکیلومتر90حدود) گلستاناستانادارهمرکز(گرگانو

هستندآهنراهمقصدومبدأنقطهدواینها(ایرانیگرگانتاقزاقستان»اوزنژان«ازبازرگانیمسیرهايتریندارآیندهازیکی
حملبهايازهامحمولهجابجاییبرايآنازاستفاده. شودمیساخته) شودمیساختهقزاقستانشرقیساحلامتداددرکه

بیناوموجودمسیرازکیلومتر600میزانبهشود،میاندازيراهکهمسیري. شودمیوقتجوییصرفهباعثوکاستهبارها
طرحدشواراجرايهايسالطولدرکهاستگفتنی. استترکوتاهمشهد–سرخس–تجن–آبادترکمن–اغوزداش–

گیريجهتهمچنینجنوب،بهترکمنستانوقزاقستانساختکاالهايصدوربرعالوه،گرگان–برکت–اوزنژانآهنراه
.بودنظرمدروسیهطریقازاروپاییبازارهايبهورودیعنیشمالی

بهعنایتبا. برسندتنمیلیون10بهسالهرشوند،جابجاجدیدآهنراهبااستقرارکههاییمحمولهکهرودمیانتظار
برايغلههمهازقبل. داشتخواهنداولویتتبدیلیصنایعمحصوالتآهن،راهوسیلهبههامحمولهجابجاییهايویژگی
. تاسقزاقستانغلهخریدارانبزرگترینازیکیایران. شدخواهدارسالمیانهخاورکشورهايسایروایرانکنندگانمصرف

راتصاداستصدددرجدیدآهنراهاندازيراهباآستانه. استشدهواقع»آگرو-قز«شرکتغلهاسکلهامیرآبادایرانیبندردر
جتمعمبالقوهتوانقزاقستانی،کارشناسانهايبینیپیشبهبنا. ببردباالتنمیلیون2-2,5تاراغلهایرانیبازاربهسالیانه

غلهصدورامکانآهنراهساخت. استکردهجلبخودبهراعربیمتحدهاماراتزیادتوجهجمهورياینصنعتوکشتهاي
.کردخواهدفراهمرافارسخلیجحاشیهعربیکشورهايبهقزاقستان

ادقرارددربارهمشخصیبحثاخیرمرحلهدر. باشدجالبیطرحتواندمیهمآهنراهطریقازنفتیمحصوالتونفتانتقال
کلمشفعالً . استشدهنهاییمرحلهواردموردایندرتهران–مسکومذاکراتزیراشدهشروعایرانوروسیهبیننفتیبزرگ
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–ایرانآهنراهخطاندازيراهباکهاستروشناکنونهمولیکردقضاوتتوافقاتایننهاییپارامترهايدربارهبتوان
روزيهکاستآنبرفرض. کندکسبجدیديجذابیتتواندمیشمالیجهتدرایرانینفتصادراتقزاقستان–ترکمنستان

شدناضافه. استسالدرتنمیلیون30بهقریبمعادلکهشودصادرروسیهبهایرانینفتبشکههزار500متوسططوربه
راآنجذابیتافزایشوهاجابجاییحجمافزایشامکانشوند،میجابجاآهنراهاینوسیلهبهکههاییمحمولهبهنفت

.دادخواهد

رحطایرانباکشورهااین. دهدمیرااقتصاديتوجهقابلفوایدنویدهمقرقیزستانوتاجیکستانبهآهنراهخطاندازيراه
درآنساختکهآهنراهارزش. برخوردارندفارسخلیجبهدسترسیدورنمايازاساسهمینبرکهدارندمشترکیهاي

وحملموازيهايطرحپیشبردهمچنینوکندمیتشویقراهمسایهکشورهايتجارتکهاستهمیناست،پایانشرف
هايدولتبرايکهداردوجودهمآستارا–رشت–قزوینآهنراهخطجنوب-شمالمحوردر. نمایدمیترغیبرانقل

تاولویآهنراهخطاینساختتکمیلبرايشرقیخزرآهنراهمسیرباهمراهایراندولت. استنویدبخشبسیارخزرساحلی
.استقایل

خارجیسیاستنظرازطرحفواید

جهتدرآنهاخاكازایرانینفتحاملآهنراههايکشنفتکهکشورهاییبراياقتصادي،فوایدبرعالوهطرحایناجراي
نطقهمهايدولتمواضعنزدیکینظرازابتکاراتاین. کندمیایجادخارجیسیاستنظرازهاییبهرهگذشت،خواهندشمالی

میزبانروسیهامسالکهشودبرگزارخزرساحلیکشورهايسراناجالسبزودياستقرار. دارنداهمیتخزرمسایلزمینهدر
ادامههمچنانخارجیسیاستنهادهايسطحدراجالساینبرگزاريبرايساحلیکشورهايمواضعهماهنگی. باشدمیآن

دارند،هایینشیبوفراز5گروهمقدماتیجلساتکهشودمیمعلومرسمیخشکهايگزارشازکهشرایطیدر. دارد
.باشدمفیدتواندمیکنندگانشرکتبرايمکملهايانگیزهایجاد

زاقستانقمنفیبرخوردباعثایرانوروسیهبیننفتیبزرگمعاملهباغربشدهاعالممخالفتکهبرسدنظربهاستممکن
کاملورطبهراآبادعشقوآستانهمواضعدرتحولاینتواننمی. شودشمالسمتدر»سیاهطالي«ترانزیتباترکمنستانو

کنزدیباراخودروابطنیستندحاضرمرکزيآسیايجمهوريدوباالخره. استصفربهنزدیکآناحتمالولیکردمنتفی
. کنندتیره)قزاقستانوروسیه(سیاسی–نظامیبلوكدرمتحدباحتیوخودبازرگانیشرکايبزرگترینباهمسایگان،ترین

بسیارظرناینازترکمنستانرسمیطرفیبی. شودمیختمترانزیتبهنفتیبزرگمعاملهدرکشورهااینسهمامر،نهایتدر
مهماتواسلحهصدورباچنانچهبودخواهدمنطقازدورولیاستانرژيراهبرديحاملنفتکهاستدرست. استمناسب

.شودشمردهبرابرطرفبیکشوریکسرزمینطریقاز

دوستکشورهايتعاملژئوپلتیکیعمود

میرخزشرقیسواحلامتداددرآنتحکیمبا. داردزیاديژئوپلتیکیاهمیتمرکزيآسیايطریقازایرانباروسیهپیوند
حلشاملمحوردواین. کردفراهمرااساسیمحوردودرایرانوترکمنستانقزاقستان،روسیه،روابطنزدیکموجباتتوان

بهمرکزيآسیايکشورهايخروجبرايمهمهايراهتأمینومنطقهکشورهايتالشبافقطخزرمنطقهمسایلفصلو
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زیاديالعادهفوقعالقهايمنطقهنقلوحملجدیدسامانهایجادبهمرکزيآسیايهايجمهوري. استخارجیبازارهاي
هايلبقاایجادبهخودنوبهبهایرانوروسیه. کنندغلبهدریاییمسیرهايازخودانزوايبرتوانندمیطریقایناززیرادارند
یاییدرنیرويمشتركگروهتشکیلاندیشه. هستندمندعالقهساحلیکشورهايهمتبهفقطخزرمنطقهدرامنیتحفظ
.استمبرمهمچنان»کاسفور«مشروطنامبهعملیاتیتعاملبراي

خطنایدرهادولتبینپیوندهاتحکیم. داردمستقیمارتباطجنوب–شمالژئوپلتیکیعمومیمحوربرقراريباطرحاین
دارند،رارقژئوپلتیکیمشخصاتدیگرسیستمدرکهغربمتقابلهايطرحباولیاستایرانوروسیهمنافعجوابگويعمودي
رادیگرسويازمرکزيآسیايوجنوبیقفقازوسویکازشرقیاروپايوترکیهبین»افقی«طرحغرب. کندمیبرخورد

اهرخطرتمدیدوخزرزیردریاییگازانتقاللولهخطگازي،جنوبیکریدورنظیرغربحمایتموردهايطرح. بردمیپیش
جدیدندربساخت. دارندمطابقتمشخصاتسیستماینباازبکستاننواییشهروباشیترکمنتاباکوتفلیس–قارصآهن

نوسازيو) برسدبارتنمیلیون20بهبندراینساالنهظرفیت2015سالتااستقرار(باکوجنوبکیلومتري65دردریایی
شرقردخودمنافعپیشبردزمینهدرهااروپاییوهاآمریکایی»افقی«زنجیرهمشخصهايحلقهخزردرقزاقستانآقتاوبندر

کند،یمپافشاريآنهابرغربکهايمنطقههايطرحبامستقیمرویاروییازکهاستمهمبسیارایرانوروسیهبراي. هستند
مستدلظورمنبهگذشتههايسالدر. کردتوجههمافغانستانازناتونیروهاينشینیعقبشدننزدیکبهباید. کننداجتناب

اشارهافغانستانازهامحمولهبزرگسیلانتظاربهاروپا–مرکزيآسیايمحوردرنقلوحملهايطرحازبسیاريکردن
تفادهاسمنطقهدرتجاريبارهايجابجاییتوسعهبرايموجودارتباطاتازاستقراربارهاسیلاینکشیدنتهازبعد. شدمی

واالهاکفعلیمحدودبسیارصادراتناتونیروهاينشینیعقبازبعدکهکندمینگرانیاحساسقزاقستانیطرفولی. شود
–زيمرکآسیاي–افغانستانمسیرترانزیتیتوان. شودقطعکلیطوربهافغانستانبهمرکزيآسیايهايجمهوريخدمات

.داردبستگیاروپاییبازارهايبهچینیکاالهايصادراتبهکاملطوربهتقریباً اروپا

******

مرحلهتاولیشدهمطرحبرجستهصورتبهزیاديمسایلقزاقستان–ترکمنستان–ایرانآهنراهطرحاجرايجریاندر
تأخیر. استماندهباقیآهنراهخطایندرقطارهاحرکتآغازتاشماريانگشتهايماه. اندشدهفصلوحلآنهااکثرجاري

تاآهنراهخطایناگر. استداشتههممثبتیهايجنبهشود،تکمیل2001سالپایانتابودقرارکهطرحایناجرايبا
خواهدمصادفمیانهخاورومرکزيآسیايمناطقدرسازسرنوشتتحوالتباامراینبرسد،برداريبهرهبه2014سالپایان
اندازيراههکغربوایرانبینروابطسازيسالمروندنتیجهافغانستان،ازناتونیروهايالوقوعقریبنشینیعقببرعالوه. شد

رسد،بمنطقینتیجهبهفارسخلیجبهمرکزيآسیايازنقلوحملجدیدکریدوراگر. کردخواهدایفامهمینقشاست،شده
.شدخواهدتقویتتوجهیقابلطوربهطرحاینمستقیماعضايژئوپلتیکیوايمنطقهمواضع
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سعودآلهايورقبیندرپاکستانیبرندهبرگ
نیکالیفایگور

وقترئیسکیانیاشرفهايحرفبهکسیکمترپیشسالچند
ارسعوديعربستانکهبودکردهتوجهپاکستانزمینینیرويستاد

آباداسالمسرانامروزه. خواند»پاکستانبرايکشورمهمترین«
کمک»برادرکشور«بهکههستندریاضبافعالمذاکراتمشغول

بودعجیبیتصادف. استدادهوعدهرادالريمیلیارد1,5سابقهبی
اعزاماحتمالدربارهبحثآباداسالمدرهاوعدهاینباهمزمانکه

یمنوبحریندرسعوديعربستانبهکمکبراينظامینیروهاي
.شدشروع

اخلهمدهمانازیرااغراقبدوناستواقعیتیاینآري،. استریاضمدیونخودجانباپاکستانفعلیوزیرنخستشریفنواز
ریاض. شد»دولتبهخیانت«ازايدرپاکستانعالیدیوانسويازشریفنوازاعدامحکملغوباعث2001سالدرسعودآل
اوباونشدهشروعشریفباپاکستانی،–سعوديمحرمانههايهمکاريالبته. دادسیاسیپناهندگیشدهعفوشخصاینبه

.دهدمیتشکیلراهمکارياینهايپایهترینمحکمپولوقدرتخون،زیرایافتنخواهدخاتمه

1970هايسالدروشدگیريشکلمرحلهوارد1960هايسالدرریاضباآباداسالمسیاسی–نظامیهايتماس
طینفلسبخشآزاديسازمانشد،پرداختسعوديعربستانتوسطآنهاخدماتکهپاکستانینظامیانکمکبهاردنپادشاه

برآمدهاردندرخوددولتایجادوپادشاهسرنگونیصدددرسازماناین. راندبیرونخودکشورازراعرفاتیاسرریاستبه
اجراي1967سالدر. شدریزيپیحوادثهماندرسعودآلنیازهايتأمینبرايپاکستانیمزدورانازاستفادهسنت. بود

–پاکستانیمسلحهاينیروسازمان1982سالدسامبردر. شدشروعکشوردومسلحنیروهايبینهمکاريدوجانبهبرنامه
.شدتأسیسسعوديعربستانپایتختدرمقرباسعودي

مطمئنبههجپشتبهپاکستانکهرسیدخوداوجبهافغانستاندرشوروياتحادباتقابلزماندرریاضوآباداسالمبینروابط
تتحبنیادهايوسعودآلدالرپنجحتییاسه»اشرار« بهکمکآمریکاییدالرهرازايدرزمانآندر. شدتبدیلمجاهدین

بهپاکستانبهآنهااعزامبارامجرمیناعدامحکمفارسخلیجحاشیهکشورهايدرزمانآندر. شدمیخرجآنهانظارت
) افغانیمجاهدینائتالف(»پیشاورگانههفتگروه«هاياردوگاههماندر. کردندمیعوض»مجاهدین«آموزشیاردوهاي

.دادمیسعوديواعظیندروسبهراخودجايآمریکاییمربیانسويازآتشوتاکتیکهايدرس

. ردندکمستقیمشرکتیآن»تولد«درهمسعودآلولیاستپاکستانوآمریکاویژههايسرویسزادهطالبانتردید،بدون
. ردندکمیتشویقراطالبانشیعیضدوایرانیضدعملیاتکهاستاینهمهازمهمترودادندمیاسلحهوپولکهبودندآنها
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نایریاضشد،ملحقآمریکاطالبانضدائتالفبهبود،پاکستانرهبر1999-2008هايسالدرکهمشرفپرویزژنرالوقتی
.دشریاضوآباداسالمبینروابطتیرگیباعثامرهمینوکردهتلقیمشتركمبارزههايآرمانبهخیانتعنوانبهراکار

سعوديفعلیمعادالتدرپاکستان

جهاندیگرمناطقهمهدروسوریهچچن،یمن،بحرین،درروزهرراآنهايجلوهکهسعوديخاندانتجاوزکارانهرفتار
هشدایجادخألییآباداسالمتاقاهرهازعظیمیفضايدربزرگ،میانهخاوردر. داردسادهعلتیککنیم،میمشاهدهاسالم
سعیشدهایجادخألشرایطدرریاض. استشدهویرانمتقابلمنافعومتقابلتنفرتوازن،وکنترلقدیمیسامانهکهاست
ابودينبهمحکومسعودآلصورتاینغیردرزیرایابددستايمنطقهسلطهبهدیگرعبارتبهومنطقهرهبريبهکندمی

اگرکهاستگرفتهقرارتنفرموردآنازخارجوعربستانداخلدرقدريبهخودموجودیتمدتطولدرخانداناین. هستند
.کردخواهندنابودفیزیکیوسیاسیلحاظبهوکردهمحوصحنهازفوراً راآنهابخورد،تکانیکوچکترینآنهامواضع

سعوديخاندانتاپاییدنخواهددیريکهآمدمینظربهوداشتقرارحالتهمیندرپادشاهیاینپیشسالپنجوسی
شروع»افغانیحماسه«آنازبعدودادندنجاتراسعودآلهاانگلیسیوهافرانسويها،آمریکاییزمانآندر. کندسقوط

بایدکهفهمندمیسعوديعربستاندرامروزه. گرفتندجبههشوروياتحادعلیه»المللیبینجهان«نیروهايهمهوشد
بکنند؟راکاراینچگونهولی. باشندخودامنیتفکربهتنهاییبهخودشان

هکاسترسیدهسطحیبهکند،میخرجاسلحهآمیزجنونمقادیرخریدصرفراخودملیناخالصتولیددهمیککهریاض
عربستانکههاییتانکتعداد. کندمیتجاوزمعقوالنهنیازهايهمهازواستحداززیادهآنمهماتوتسلیحاتذخایر

علتپارادوکساین. استبیشترهاتانکاینازاستفادهبرايمحلینظامیانبیندردیدهآموزشنفراتشمارازدارد،سعودي
قراراستبهشایدکهداردمینگهروزيبرايراآنکهاستواشنگتنبرايمهماتانبارنوعیکاسلحهایناوالً،. داردايساده

.کندپیدااحتیاجمکملنیروهاي

هايکشوردرشدهاستخدامنظامیواحدهايبلکهسعوديعربستانشهرونداننهتوسطاستفادهمخصوصاسلحهاینثانیاً،
اایفرانقشاینفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايازرقیبانومتحدانکهاستبدیهی. باشدمیدیگر

خودازدفاعزمینهدرهاسعودي. کردنخواهندراکاراینهمهااردنیوهامصريکهاستروشنهمینطور. کردنخواهند
) یاضربرايایرانوآباداسالمبرايهند(خارجیهايچالششباهتدین،اشتراك. اندبستهامیدپاکستانبهدیگرباریک

براي. استکردهتبدیلطبیعیمتحدانبهراکشوردواینسعوديعربستاندرپاکستانیمهاجرکارگرمیلیون1,5وجودو
.دهدمیتشکیلراپاکستانانرژيهايحاملواردات%70سعودينفتشود،ترمحکمپیمانایناینکه

مسألهنیزوافغانستاناردن،درمشتركعملیاتوپاکستاناتمبمبمشتركطراحی،1960هايسالازنظامیهمکاري
بیعمنابطرفیکآندرکهشودمیخطرناکیائتالفتشکیلوسعودآلوآباداسالمسرانروابطنزدیکیموجبطالبان،

زیرااستدهشتشکیلواشنگتنکاملرضایتباائتالفاینکهپیداستناگفته. مسلحنیروهايدیگرطرفوداردمالیکران
یاسیسسرمایهواشنگتنباهمکاريازاستفادهباوبودهمنطقهدرآمریکامنافعمجريهمیشهریاضوآباداسالمنظامیسران

.انددادهتشکیلراخودمالیو
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زند؟میراپاکستانیبرندهبرگکسیچه

آمریکااستریبهالمللیبیننیروهايمداخلهبهنسبتمشرفپرویزگیريموضعخاطربهکشوردوبینروابطتیرگیمرحله
ارتشدومشتركرزمایشباراولینبراي2004سالدر. یافتپایانهممشرفزماندرشد،ذکرفوقدرکهافغانستاندر

پاکستانیمستعفیافسراناعزامدربارهریاضوآباداسالمبینمذاکرات2011سالدروشدبرگزار»تیزشمشیر«عنوانتحت
.آمدعملبهسعوديعربستانامنیتینیروهايتقویتبرايISIپاکستاننهاديفرااطالعاتسرویسمتخصصینوبحرینبه

صورتبه«پاکستانیسابقنظامیانوویژههايسرویسنفراتانتقالمسایلوشدقطعمذاکرات2011سالهماندر
یادزچنداننهشمارکهکردندافتتاحسربازگیريمرکزسهکراچیوآباداسالمپیشاور،درسعودآل. شدندحل»خصوصی
.شدترفشردهعالیرهبرانسطحدرهاتماسهمهازقبلوکردهتغییراوضاعجاريسالدرولی. شدندردآنجاازداوطلبان

رئیسشریفراحیلژنرالفوریه4-6. آوردعملبهدیدارآباداسالمازسعوديعربستانخارجهوزیرژانویه6-7روزهايدر
ودهیسازمانوامنیتزمینهدرکشوردوهايتالشهماهنگیوکردهسفرسعوديعربستانبهپاکستانزمینینیرويستاد

.دادقرارنظرتبادلوبحثموردرا»2014–تیزشمشیر«رزمایشبرگزاري

بهنابوکردسفرپاکستانبهسعوديعربستاندفاعوزیرسعودآلعبدالعزیزبنسلمانامیرفوریه17تا15ازبعد،روزده
لشامکهدادقراربررسیوبحثموردرافنینظامیهمکاريدربارهتوافقاتبستهپاکستانمقاماتبارسمیهايگزارش

.بودآباداسالمازنظامیتجهیزاتوتسلیحاتخریدقراردادهاي

زدنکههاسعوديکهاستروشنکارشناسیهربرزیراشدايشکاکانهخندنیشباعثفقطقراردادایندربارههاگزارش
معلومزوديبولی. ندارنداحتیاجیپاکستانازچیزيخریدبهدارند،نامحدودياعتباربریتانیاوفرانسهآمریکا،نظامیصنایع

بیانیه. ودبپاکستانینظامیانباسلمانامیربحثمورداساسیموضوع(!) سوریهاوضاعبلکهتسلیحاتیقراردادهاينهکهشد
.شدشروعسوریهمناقشهموضوعباپاکستانبهسعوديعربستانخارجهوزیروشاهزادهسفرپیدرمشترك

:کردخاصیتوجهذیلاقداماتضرورتبرتأکیدبهبایدمشتركبیانیه»سوريقسمت«در

توپخانه،وسیلهبهبارانگلولهوهواییحمالتقطعوسوريروستاهايوشهرهامحاصرهرفع
سوریهشدهمحاصرهشهروندانبرايانسانیهايکمکوخوراکیموادانتقالبرايامنمناطقوهاکریدورایجاد

المللی،بیننظارتتحت
خودعهدهبرارکشوراوضاعقبالدرمسئولیتبتواندکهمجریهقوهوسیعاختیاراتباانتقالیحکومتیارگانتشکیل

.بگیرد

وواضحاندازههمینبه. استروشنوواضحسوريضدائتالفاعضايمهمترینازیکیباآباداسالممواضعکاملمطابقت
انپاکستنظامیهايطرحازتعداديدرمالیشرکتبرايآمادگیبرمبنیآباداسالمدرسلمانامیراظهاراتکهاستروشن
عملشیوهچین،وپاکستانمشتركساختJF-17Thunder Jet Fighterجتهايجنگندهآوريروزبهمانند
3تقریباًکمکقماشهمانازکارينیزپاکستانبهکمکدالرمیلیارد1,5. استراهبرديشرکاي»خرید«سعوديعادي
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ودبکنکوچکیخدمتریاضبهبایدکمکاینعوضدربیروتکهاستلبنانمسلحنیروهاينوسازيبهدالريمیلیارد
کهشدعلوممسلمانامیرسفرپایانازبعدماهیک. کردندرفتارهمینطورپاکستانبا. نمایدسالحخلعرااهللاحزبمیلیشیاي

دضعملیات«و»بحریندرنظمتأمینعملیات«درپاکستانینظامیواحدشرکتدربارهتوافقاتمذاکرات،واقعیموضوع
.بود»یمندرتروریستی

روزبریاضتوسطآباداسالمازايهستههايسالحخریددربارهگاهیازهرکهشایعاتیازايمنطقهثباتبرايتوافقاتاین
هککندمیپنهانراواقعیتوافقات،»دودپرده«عنوانبهشایعاتاینکهدهدمینشانحوادث. استترخطرناكکنند،می

.هستندآنانعقادآستانهدرهاسعوديوپاکستانینظامیان

رايبواقعیخطراتدربرگیرندهگیرد،میشکلماچشمانبرابردرکهسعوديخاندانوپاکستانیهايژنرالجدیدائتالف
ویبتصراپاکستانباامنیتیهمکاريدربارهموافقتنامهایرانمجلسپیشچندي. استتهرانجملهازومنطقهتمامامنیت

برمرزيفراتروریسماین. استمخدرموادقاچاقومرزيفراتروریسمبامبارزهدرکشوردومساعیتشریکبرناظرکهکرد
سنیافراطیگروهک. کندمیایجادمشکالتآنهادوجانبههايهمکاريوتهرانوآباداسالمبینگفتگوتوسعهراهسر
مرزيطقمناوبلوچستانوسیستانایرانیاستاندروباشدمی»جنداهللا«بدشگونسازمانمستقیموارثکه»العدلجیش«

گروهبا»العدلجیش«کهاستتوجهجالب. استفرامرزيتروریسماساسیعاملاست،شدهمستقرپاکستانهمسایهکشور
کهندهستآنعضوهاییسازمانکهداردنزدیکیارتباطپاکستانطالبانجنبشباجملهازوپاکستانیسنیافراطیهاي

.کنندمیدریافتپولسعوديعربستانهمهازقبلوفارسخلیجحاشیهکشورهايدولتیغیرودولتیمنابعازعمدتاً 

******

یماو. کندحلمسألهدوهمزمانکندمیسعیپاکستانی،نظامیانباخود»بازي«درریاضکهشودمیمعلومامرنهایتدر
بزوديپاکستانیمربیانشایدتاکندجلبیمنوبحریندرشیعیانهايناآرامیسرکوبدرشرکتبهراآباداسالماوالًخواهد

میکشوراینویژههايسرویسوپاکستانیهايژنرالامکاناتازاستفادهباثانیاً،. شوندظاهرهمسوريشورشیانمیاندر
کیبازيهايورق. کنندایجادتنشکانونسنیوشیعهرویاروییتحریکباپاکستانداخلیدروایرانبامرزدرخواهند

وسیلهبهایدباست،شدهانداختهبازيبهموقعبهکهپاکستانیبرندهبرگواستگرفتهراشکلهمینسعوديسیاسینفره
.بکندترمحکمراسعوديسلطنتیتختزورگوییوخون
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یفعلیالهامپیچیدهمانورهايآذربایجان–ایران
بوبکیننیکالي

بهوقفهبیولیتدریجبهکهراآذربایجانکشورایران،مقامات
آمریکابالقوهنظامیمتحدعنوانبهکند،میحرکتغربسوي
ماندغافلواقعیتاینازباکوکهآیدمینظربه. کنندمیتلقی

رئیسروحانیحسنآمدنکاررويازبعدایرانیدیپلماسیکه
بهبودوالمللیبینانزوايازکشورکشیدنبیرونخطجمهور،

شرایطایندر. استگزیدهبرراغربتمامومتحدهایاالتباروابط
سازشهايراهکردنپیداوخودروابطتصحیحامکانازکشوردو

میباکو. اندشدهبرخورداربحثموردمسایلفصلوحلجهت
درمتقابلهايگامغرب،نارضایتیتحریکخطربدونتوانست

رهدرباتوانمیتهرانبهآذربایجانجمهوررئیسیفعلیالهاماخیرسفرنتایجاز. داردبرراتهرانباروابطنزدیکیجهت
.کردقضاوتایرانبهنسبتخودسیاستدرنظرتجدیدبرايآذربایجانآمادگی

استنشدهنزدیکهمبهباغقرهمورددرطرفینمواضع

اندهمباقیایرانباروابطدرمسألهمهمترینآذربایجانبرايباغ،قرهناگورنیمناقشهقبالدراسالمیجمهوريگیريموضع
بالدنراخودحاکمیتتحتمنطقهاینبازگرداندنهدفآذربایجانسیاستهايجنبهازبسیاريکهاستاینواقعیت. است
ینادرقبالایرانگیريموضعدرآیا. شودمیبررسیباغقرهناگورنیمسألهزاویهازدیگرشرکايباروابطلذاوکندمی

است؟آمدهپدیدتغییراتیايمنطقهمسألهمهمترین

امنیتزمینهدرجملهازوطرفینعالقهموردمختلفهايزمینهدرراآذربایجانبامتقابلهايهمکاريتااستآمادهایران
روحانیرهبرايخامنهاهللاآیتکهشودمیمعلومهمآنجاازباکوبهنسبتایراننیاتجدیت. دهدگسترشايمنطقه

ند،کنمیبازدیدتهرانازکهکشورهاسرانازکسهرکهپذیرفتحضوربهراآذربایجانجمهوررئیسایراناسالمیجمهوري
ولیکندفراهمراکشوردوبینروابطدرجدیدفصلگشودنامکانتوانستمیمالقاتاین. آیندنمینایلافتخاراینبه

.نبودیکسانآنازآذربایجانیوایرانیطرفینارزیابی

ويبایفعلیمالقاتجریاندرگویاایرانروحانیرهبرآذربایجان،جمهوريریاسترسانیاطالعرسمیپایگاهگزارشبه
رهبرسایتدر. »استشدهآذربایجانارضیتمامیتچارچوبدرباغقرهمسألهفصلوحلخواهانایران«کهداشتاظهار

وجودباشد،گذاشتهمیاندرراباغقرهمسألهمالقاتاینجریاندرايخامنهاهللاآیتاینکهدربارهاطالعاتایرانروحانی
تأکیدياخامنهاهللاآیت. گرفتقرارتأکیدمورداست،حساسبسیارباکوبرايکهدیگرينکتهمطبوعاتیبیانیهدر. ندارد



201439آوریل–31شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

روندازمانعمرتباً وهستندناراضیآذربایجانی–ایرانیمحکمروابطازصهیونیستیرژیمجملهازوهانیروبعضی«کهنمود
پیشالسدومطلباین. »کنندغلبهنیزموانعاینبرتوانندمیسیاسیارادهوجديبرخوردولیشوندمیروابطاینتحکیم

بهايکهارصنعتینظامیمعاملهترینبزرگاسراییلباایران،باهمسایگیگرفتننادیدهباآذربایجانکهبودشدهعنوانهم
نکردهاصولیتغییرزمانآنازیفعلیالهام»سیاسیاراده«گیريجهت. کردمنعقدداشت،دالريمیلیارد1,6سابقهبی

.دهدمیادامهایرانمخالفانبانظامیهايهمکاريتوسعهخطبههمچنانآذربایجانرهبرواست

: دکرخاطرنشانجملهازايمنطقهمناقشاتبهاشارهضمنیفعلیالهامبامالقاتازبعدایرانجمهوررئیسروحانیحسن
چارچوبدرباغقرهناگورنیمناقشهجملهازوايمنطقهمسایلعادالنهفصلوحلبهمعطوفراخودهايتالشهمهبایدما«

آوریمعملهبتالشبایدمالذاونیستقبولقابلمنطقهدرمرزهاجغرافیاییتغییراتما،عقیدهبه. بکنیمالمللیبینموازین
ألهمسایران،اسالمیجمهوريمسئولینعقیدهبه. »باشندداشتهسیاسیآمیزصلحفصلوحلجاريهاينظراختالفکه
شانسینتریکوچکباکو. رساندیاريباکوبهمناقشهایندریکجانبهطوربهتواندنمیناتوکهنداردنظامیحلراهباغقره

لبجبهرسدچهبزند،راتهرانرأيروسیه،نفوذتضعیفجهتدرقفقازدرآمریکاییسیاستازحمایتزمینهدرکهندارد
.خودطرفبهایرانیان

کردنخواهدکمکآذربایجانبهناتو

مقابلنیرويخزردرخواهدمیگویاودهدمینشانخودازعالقهناتوبانظامیهمکاريتحکیمبهآذربایجانحاضرحالدر
. کندلبجباغقرهمناقشهفصلوحلبهرابروکسلکندمیسعیامرحقیقتدرولیکندایجادراروسیهنظامیتوانتقویت
اردوغانبینباکوگذشتهروزمذاکراتتوجهمرکزدرنظامیروابطتحکیممسایلکهنماندغافلهمواقعیتاینازتهران

در: «داشتاظهارمالقاتآندرآذربایجانجمهوررئیس. داشتقرارآذربایجانجمهوررئیسیفعلیوترکیهوزیرنخست
آنیلهوسبهتواندمیکهاستپلیترکیهآذربایجان،براي. »داردوجودخوبیبسیارنتایجواندازهاچشمامکانات،زمینهاین
طرفزاارمنستانبامناقشهبهآنکاراجلبسابقمانندباکو،عالقهموردهدف. بزندبرمیاننظامیپیماندرعضویتسويبه

بهخودسرزمینواگذاريبرايآذربایجانتالشتهرانبراي. کردنخواهدبازيطرحایناجراينفعبهایرانولیاستخود
امینظاموردرآذربایجانفعالهمکاريخصوصبهوهمکارياین،ازبیشحتیونیستقبولقابلخارجینظامیهايپایگاه

ولتدکنونتاتهرانزیرااستتهراندراسراییلناماین(»صهیونیستیرژیم«باخصوصبهوتهرانمخالفانباسیاسیو
. .شودمیتهرانجدينگرانیباعث) استنشناختهرسمیتبهرااسراییل

سرزمیندرهاامریکاییظهورباکوکهحالیدر. نداردوجودنیست،تهرانباحقزمینهایندرکهادعااینبرايدلیلی
باهمتحدایاالترفتار. هستندجنگیخطرمنشأایرانیانبرايآنهاکند،میتلقیمطلوبمهمانورودعنوانبهراآذربایجان

. ستاآنبعديکردنخفهوایرانجانبههمهکردناحاطهمعنیبهکهشودمیتعیین»آناکوندا«معروفاصلوسیلهبهایران
درسکومقاطعانهتدابیر. کندنمیتغییرآمریکاکارانهتجاوزخطکهدادنشاندیگرباریکاوکرایندرآمریکااخیراقدامات

–یروسرویاروییایران. گرفتقرارتهرانحمایتموردروسیهترکیببهبازگشتدربارهکریمهمردمتصمیمازحمایتجهت
برنامهمیاسالجمهوريمسئولین. کندمیتلقیمتحدهایاالتجوییسلطهبامقابلهبرايمسکوآمادگیعنوانبهراآمریکایی

میقیتلخودحاکمیتحقبرايبالفصلخطرعنوانبهفقطاست،برخوردارباکوحمایتازکهراقفقازبهناتوگسترشهاي
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ربایجانآذبرايهاآمریکاییچارچوبایندر. شدخواهدجلبناتوبلوكبهآیندهدرآذربایجانکهاستمعتقدواشنگتن. کنند
) آذربایجانطرقازعمدتاً (خزردریايگرينظامیمعمارآمریکا. هستندقایلراروسیهوایرانبینگیرضربهمنطقهنقش

اهمیتدارايوحساسبسیاردریاییفضايوکردهایجادمانعتهرانومسکوبینناتوطریقازخواهندمیآنها. باشدمی
.نمایندمسدودراخزرراهبردي

ایرانیگازتجارتدربارهباکوخواب

کهدافتادنگازبزرگکنندهصادرنقشایفايفکربهوکردهپیداراخودسودجویانهمنافعاوکراینبحراندرهاآذربایجانی
رایناوکزیرزمینیهايانباردرآنکمبودخاطربهاروپابهروسیهازگازترانزیت. کندتضمینراانرژيبخشدراروپاامنیت

بلکهروسیهباتخیلیسردجنگنه. نداردسوختکافیحجمبادیگرمنابعاورپاجاريشرایطدرولیاستافتادهمخاطرهبه
حدودبازاراینحجم. داردقراراروپاییهامیلیونانتظاردر2014-2015هايسالزمستانوپاییزمرحلهدرسردزمستان

ایههمسکشوردر. دهدمیتشکیلرااروپانیازهايناچیزقسمتتنهاآذربایجانگازولی. استگازمکعبمترمیلیارد500
. ندادوختهچشمبدانکهمدتهاستهااروپاییکهاستشدهمتمرکزگازجهانیذخایرهمهسومیکتقریباً عکس،برایران،

.کردندپیشنهادراخودوساطتخواستوآمدهبراروپابهکمکدرصددآذربایجان

نظردراولویتحائزاهدافازیکیعنوانبهیفعلیسفرآستانهدرایرانبااروپاروابطنزدیکیزمینهدرباکووساطتاحتمال
بیناعتباروانرژيبخشتوانآذربایجانمقاماتکهکردخطورناظرانذهنبهاندیشهاینزمانهماندر. . بودشدهگرفته
. دهندنمیراایرانازگازانتقاللولهخطساختاجازههاآمریکایی. کنندمیارزیابیالزمبینیواقعبدونراخودالمللی

اهبرديرتمایلخالفبراروپا. استایرانیگازوارداتمنعشاملکهکردوضعراهاییتحریمواشنگتنفشارتحتاروپااتحادیه
ولودکرسازشهاتحریماینباهمترکیه. دهدتنهاتحریماینبهشدمجبورروسیهبهسوختیوابستگیازرهاییبهخود

هرانتبهوبکندکاريچهتواندمیآذربایجانولی. داردفراوانیعالقهایرانیگازاحتمالیترانزیتمحلازدرآمدهابهاینکه
بدهد؟ايگرایانهواقعپیشنهادهايچهسوختیهمکاريزمینهدر

ازخزردریاییزیرلولهخططرحبهایرانکردنمتصلآنوبکنندکاریکفقطآذربایجانبرايتوانندمیهاآمریکایی
راحیط»آبیجریان«ترکی–روسیلولهخطجایگزینطرحعنوانبهراآنمتحدهایاالتکهاستآذربایجانبهترکمنستان

یهروستنهانه. استطرحاینمبدأنقطهامریکا،راهبرديمنافعمنطقهعنوانبهخزروسیاهدریاهايمنطقهاعالم. استکرده
سمتقزیراهستنددریابستررويازلولهخطساختمخالفتهرانومسکو. هستندطرحایناجراياحتمالنگرانایرانبلکه

.استخیززلزلهبسیارخزرجنوبی

ویهروس. داردوجودخزرساحلیکشورپنجهراجماعباگیريتصمیمالزامیشرطنکند،قانعراباکواستداللایناگرحتی
اینردآذربایجان. کنندبازنگريموردایندرندارندقصدنزدیکآیندهدروندادهتغییرراطرحاینباخودمنفیبرخوردایران
منطقهازدوربلکهخودخزرساحلیهمسایگانبامذاکراتمیزدورنهکندمیسعیکهشودمیمرتکببزرگیاشتباهزمینه
دیهاتحا. شوندملحقخزرحقوقیرژیمبررسیبهاندکردهسعیايفرامنطقهنیروهاياخیرهايسالدر. بگرددحلراهدنبال
رانترکمنستاوآذربایجانباگازانتقاللولهخططرححقوقیمبانیدربارهمذاکراتانجاماجازهاروپاییکمیسیونبهاروپا
اتحادیهدرماشرکاي«کهبودکردهخاطرنشانرابطهایندرروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئی. استداده
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نادیدهارواقعیتاینوکنندمیتحمیلترکمنستانوآذربایجانبهراخزرزیردریاییلولهخططرحاللفظیتحتطوربهاروپا
.»شوندحلبروکسلدرنهوخزرساحلیکشورهايتوسطبایدمسایلگونهاینکهگیرندمی

خوشنآوکنددنبالهدفیکفقطتواندمیاروپابهگازمشتركصادراتدربارهایرانباآذربایجانجمهوررئیسگفتگوهاي
نآذربایجا. استایرانعملیروزدستورازخارجکاراینولیاستروسیضدهمبستگیبرايخودآمادگیباغرببهخدمتی

متحدهاالتاینفعبهراخودسیاسیانتخاببرد،نخواهدچندانیسودترکمنیگازبابتترانزیتیهايپرداختازاینکهوجودبا
یجانآذرباگازباترکیهبازاردرترکمنیگاززیرابپوشدچشمخوداقتصاديزیانازاستحاضرحتیوکردهاروپااتحادیهو

دستبروکسلوباکوبامذاکراتادامهازکرددرخواستترکمنستانازوکردهمداخلهبحثایندرچین. کردخواهدرقابت
گذاريسرمایهدالرمیلیارد10حدودشد،خواهدصادرچینبهترکمنستانازآنطریقازگازکهايلولهخطدرپکن. بکشد
گازهکشدمعلوم. آوردعملبهپکننفعبهاروپااتحادیهوباکوباائتالفازشدیديچرخشآبادعشقنتیجه،در. استکرده

خزردررازیکردندخودداريموردایندرباکوباگفتگوازایرانیانکهحالیدراستنمایندهباقیلولهخطاینبرايترکمنی
.دارندتريمبرممسایلآذربایجانبا

تهران–باکوروابطدرخزريشکاف

اندهمباقیآذربایجانی–ایرانیروابطثباتیبیبلندمدتعواملازیکیخزر،دریايحقوقیرژیمزمینهدرمواضعاختالف
حقوقالمللیبینهايکنوانسیونمشمولاست،ايبستهآبیپهنهکهخزر. استخزردریايتقسیماصلسربربحث. است

شودتقسیمساحلیکشورهايازیکهربرايدرصدي20برابرهايقسمتبهخزرکهکندمیپیشنهادایران. نیستدریایی
.استمخالفقطعاً اصلاینباآذربایجانولی

سالازکهگازيونفتیمیدانچندتعلق. داردشدیدينظرهاياختالفخزردرهمترکمنستانباآذربایجانکهاستگفتنی
کند،میفراهمراآذربایجانشدهتولیدنفتاساسیحجمویابدمیتوسعهغربیهايشرکتکنسرسیومتوسط1990هاي

ازبعد،المللبینحقوقموجببهزیراکندمیزندگینامشروعنفتیدالرباباکوامر،حقیقتدر. استاختالفاتاینموضوع
رخزدریايحقوقرژیمدرتغییراتهمهدربارهتوانمیخزرساحلیکشورپنجاجماعاساسبرفقطشوروياتحادفروپاشی
کهمانندمیباقیخودقوتبه1940و1921هايسالمورخایرانباشوروياتحادقراردادهايموقعآنتا. گرفتتصمیم

.استباکوازایرانادعاهايکنهاین. کندمیفاحشیتخلفتوافقاتاینازعملدرآذربایجان

نطقهمامنیتتأمینواقتصاديفعالیتهايمکانیزموسیلهبهخزردریايحوزهکشورهايهمهکهاستاعتقاداینبرتهران
5روهگمواضعوحدتفقدان. بگیرندنادیدهرااشتراكایننبایدساحلیکشورهايازیکهیچ. هستندوابستههمدیگربهاي
1920سالنوامبرماهدرکهجمهوررئیسپنجتصمیماتاجراينتایج. استکردهبروزآنهاتعاملهايزمینهازبسیاريدر
امضايدربارهکشورپنجهررهبرانکهشودمییادآوري. نیستبخشرضایتمجموعدرشد،اتخاذباکودراخیراجالسدر

هنوزکشورهاسرانجلسهولی. بودندکردهتوافق) 2011(بعدسالدرخزردریايحقوقیرژیمدربارهعیارتمامموافقتنامه
ردآستراخاندرخزرساحلیکشورهايسراناجالسچهارمینبرگزاري. استنگردیدههماهنگنهاییسندونشدهتشکیل

هبمربوطههايرایزنیایرانبهیفعلیالهامسفرجریاندرکهرفتمیانتظاررابطهایندرواستشدهاعالم2014سال
کهستاباکونفعبهامر،حقیقتدر. نیامدعملبهگفتگواینونداشتآمادگیمسایلاینبررسیبرايباکوولیآیدعمل
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وگذردمیزمانزیراکنداجتنابحادمسایلبررسیوبحثازوانداختهتعویقبهبیشترچههرراموضوعیمذاکراتاین
.شودمیاستخراجمشروعچنداننهطوربهاختالف،موردمیادینازنفتتولید

******

ینبروابطاخیرهايسالدر. استکردهتجربهرازیاديهاينشیبوفرازآذربایجانوایرانبینروابطاخیرسالبیستطی
گرهمدیازوکردهمناقشههمبااغلبتهرانوباکو. استنبودهايدوستانهروابطدینوفرهنگتاریخ،اشتراكوجودباآنها

هايهبهان. شدندمیمتوسلسفراخواندنفراواعتراضهايیادداشتارسالدیپلماتیک،تندحرکاتبهوگرفتندمیایرادها
لیو. شدندمیطرفینحساسیتباعثاصولیغیرجارينکاتوبودنداهمیتکموجزئیمعموالًنظرهااختالفبرايعلنی

بهیرانامنافعخالفبرکندمیسعیباکوزیراشدمیاحساسژئوپلتیکیعمومیاوضاعهمیشهمتقابلاعتماديبیایندر
.استنشدهحلتهرانازیفعلیالهامدیدارنتیجهدرمسألهاین. شودترنزدیکغرب

روسیه. بکنندسازيسالمراخودروابطخزرمنطقهاساسیگرانبازيکهاستمسکونفعبهکنیم،صحبتروسیهدربارهاگر
ترجیحوکردهخودداريراهبردينتایجفقدانبهتوجهجلبازهمایراندر. داردمثبتیبرداشتایرانبهیفعلیسفراز

اعالمدهندیمترجیحباکودرسفراینازبعد. بکنندبیشتريتأکیدانسانیواقتصاديهايزمینهدرحاصلهتوافقاتبردادند
راسیکمواضع»بودنیکسان«اینالبته،. است»یکسانتهرانباجهانیوايمنطقهتحوالتاکثرباآنهابرخورد«کهکنند
.استبهترهمیشهخوبدعوايازبدصلحولیکندنمیقانع
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آمریکاییهايتحریمخوردهتركچماق

تاکهغرببناگوشبهاوکرایندرمسکورفتاروکریمهموضوع
سابقشورويفضايدرتواندمیکهکردمیخیالاواخرهمین

.  استنواختهشکنیدندانسیلیبکند،بخواهددلشکهکاريهر
گلولهشلیک«به»کاالهاعوضدرنفت«ایرانی-روسیقرارداد

خیالشدهکهدلیلیهربهکهشدتبدیلآنهایی»سردرآخر
برايبایدونیستمستقلیقدرتاینازبیشروسیهکهکردند

.بگیرداجازهواشنگتنازتهرانباروابطدرخودگامهر

ابتدا.شداينشدهکنترلتجاوزکارانهحالتدستخوشایرانی،-روسیقراردادتداركدربارهخبرهاانتشارازبعدسفیدکاخ
بعد. داد»هشدار«مسکوبهوکرددرايکنندهاخطارشلیک،»سفیدکاختانک«وآمریکاخارجهوزیرمعاونشرمانوندي

طیداردعادتمتحدهایاالتکهشددرازهاتحریمچماقبههمیشگیعادترويازآمریکابرحاکممحافلدستآناز
ینانغارنشحتیکهکندمیراکاراینزیاديآنقدراشتیاقوشوربا. دهدتکانجهانسراسردرراآناخیرقرننیمبهقریب

.بورزندحسادتآمریکابهتوانندمی

ایرانوروسیهبینقراردادنظیراقداماتهمهاستممکن« کهکرداعالمتکبروقاطعیتباشرمانخانمفوریهماهدر
ما«کهشدیادآورآمریکاخارجهوزیرجنگجويمعاونبرايفوراًروسیهخارجهاموروزارت.  »باشدداشتهدنبالبههاتحریم

درلذاوشناسیمنمیرسمیتبهراایرانحقدراروپااتحادیهومتحدهایاالتیکجانبههايتحریم) »روایران«-روسیه(
.»کنیممیرفتارخودملیمنافعاساسبرفقطتهرانباخوداقتصاديوبازرگانیهمکاري

عوضدرایرانازنفتخریدبهنزدیکآیندهدرروسیه«کهداداطالعکنگرهبهواقعیتجعلضمنونگرفتآرامسفیدکاخ
میکاملصراحتباما... استدادههشداراحتمالیهايتحریمازتهرانومسکوبهمتحدهایاالتزیراپرداختنخواهدکاالها
وجودبهراعظیمیخطروشدههاتحریمموجبتواندمیایرانوروسیهبینموافقتنامهایننظیراقداماتهمهکهگوییم

خارجهاموروزارت.  »شودتوافقاینبهرسیدنازمانعبساچهوکردهدشواربسیارراجامعتوافقاتبهدستیابیکهآورد
نگرانمتحدهایاالتودادندادامهقراردادرويبرکاربهتهرانومسکو: شد»منجمد«اوضاع.  کردردهمراادعاهااینروسیه

زیرزاشود،میافتتاحنوازکهایرانبازاردرجایگاهیدریافتبرايغربیهايشرکتتالشآورسرسامروندنکندکهبودآن
.روددرکنترل

هایمتحرمسألهدیگرباریکتادادبهانهآمریکادرایرانیضدوروسیضدالبیبهکهدادرخاوکراینیبحرانزمانهماندر
همبربرايتالشوکریمهدررفتارازايدرروسیه»مجازات. «جدیدترشدیدوترگستردهسطحدرهمآنکنند،مطرحرا

ایران«کههمانطورکهچراشدندتوأمهمباهاتحریمباتهدیدوسیلهبهایرانوروسیهبیناقتصاديوبازرگانیروابطزدن
.کندریزيپیراراهبرديشراکتهايپایهتواندمیآنها»بزرگقرارداد«است،نوشتهدفعاتبه»رو
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اقتصاديوسیاسیناتوانی

سپسوکردتهدیدهاتحریمبارامسکوابتداآمد،برایرانی–روسینفتیمعاملهکردنمختلصدددرکهاوباماباراكدولت
ودشمتوسلکشورمانعلیهجديهايتحریمگونههیچبهتواندنمیروسیهسازشعدمصورتدرکهنمودکشفتعجببا
.نکشدفروپاشیبهراخودمالینظامحالعیندرو

عنوانبهاقیانوسسويدوهردروضعاینقبالً کهحالیدر. استآمریکادالربهارزيداراییدارندهچهارمینروسیهامروزه
عمالابراياهرمیاینکهشدمعلوم. استشدهکشفناگوارواقعیتیکامروزهشد،میتلقی»روسیهوابستگی«نشانگر

کاریناعواقبکند،تبدیلیورویایوآنماننددیگرهايارزبهراخودداراییبخواهدمسکواگر. آمریکاستبرروسیهتأثیر
.بخشیدنخواهنداوباماباراكبهراکاراینکهبودخواهدحساسبسیارمتحدهایاالتبراي

صنایعآیا. کندمیکسبطنزآمیزحالتیکبینذرهزیرآنبررسیصورتدرآمریکاطرفازهاتحریممسألهاماو
ايموتورهبدونآمریکایی»آنتارس«هايموشکآیابکشد؟دستروسیتیتانیومخریدازاستحاضرآمریکاهواپیماسازي

شدقرارروسیهامنیتشورايجلسهدرهاتحریمدربارهبحثآغازازقبلفوریه19روزکرد؟خواهندپروازNK-33روسی
مد؟آخواهددرتعلیقحالبهمتعارفتسلیحاتوموشکیضدسپردربارهمذاکراتآیا. شودگرفتهسرازموتورهااینصدور

هامحدودیتاینبهروسیهمردم%99شد؟خواهداعمالویزاییهايمحدودیتآیا. رودنمیپیشهمینطورمذاکراتاین
.استنبودهآنهاعالقهموردهرگزویزادریافتآمیزتحقیرترتیبخاطربهآمریکابهسفرهازیراکردنخواهندتوجه

کهپاارواتحادیهاینکهامیدبهکرد،تحریکهاتحریماعمالبرايرااروپاخود،برايناگوارواقعیتایندركازبعدواشنگتن
يشعارحالتهمهاتحریماینولی. کندپیدامسکوزدننیشبرايراهیدارد،ترينزدیکاقتصاديپیوندهايروسیهبا

بهعملیاقداماتشدیدکمبودولیشودنمیاحساساروپاییسیاستمدارانجویانهجنگبیاناتکمبودحاضرحالدر. دارند
اولمرحلهدرولیدادهشدارروسیهباروابطدرنظرتجدیدازاروپااتحادیه. »زایدمیموشکوه«باالخرهوخوردمیچشم
باقیزيچیچه. آورنددرتعلیقحالبهراروسیهباروادیدلغودربارهمذاکراتفقطگرفتندتصمیماروپاییدیپلماسیسران
جدیدبزرگموافقتنامهامضاي. نکردتوجهآنلغوبهجهانکنممیفکرنشد؟برگزار8گروهسراناجالساست؟مانده
بروکسلرابتکابهکهاستسالششسنداینامضايافتد؟میتعلیقبهاروپااتحادیهوروسیهبینهمکاريوشراکتدرباره

.کنیممیزندگیهمآنبدونماوافتدمیتعویقبه

وارداتنظرازروسیه2012سالدر. داردقرارچینوآمریکاازبعدسوممقامدراروپااتحادیهخارجیتجارتدرروسیه
صادراتیاساسیبازارهايمیاندرروسیه.  رسیددوممقامبهوافتادهجلومتحدهایاالتازاروپااتحادیهساختکاالهاي
کالتمشومتقابلوابستگیشرایطدر.  استگرفتهقرارسوئیسوچینمتحده،ایاالتازبعدچهارممقامدراروپااتحادیه
شوند؟وضعتوانندمیچطورجديهايتحریماروپاییاقتصاد
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پوسیدههاياستداللوخوردهتركچماق

وانتمیهاتحریموسیلهبهکهاستشدهخوداساسبیاعتقاداتگروگانمسکووتهرانعلیهخودتهدیدهايدرواشنگتن
وجودبهواقعیتغییراتاست،شدهمغضوبآمریکانظرازشدهکهدلیلیهربهآنریاستکهکشوریکخارجیسیاستدر

نظریهاینمللسازمانبهبودشدهموفق،1990هايسالقطبیتکجهاندرخودکرانبیسلطهشرایطدرواشنگتن. آورد
ومیعمافکارنظرازهاتحریمروشوسیلهبدینکه»شودمیدولتبرفشاراعمالباعثمردمزجرورنج«کهکندتحمیلرا

.استشدهموجهالمللیبین

ظامندیگريکشورهریاایراناگر: داردمنطقیآشکارعیبکشوریکحاکمرژیمبراقتصاديفشاراعمالنظریهاینولی
ولیند؟کننفوذکشورمسئولینرفتاردرتوانندمیچطورعاديایرانیانندارد،وجوددمکراسیآنجاوداردتوتالیترسیاسی

کنندهفلجهايتحریمصورتایندر،)استهمینواقعیتکه(داردوجودمردمارادهابرازبرايعاديامکاناتایراندراگر
رایطشدرولی. کندمی»دلسوزي«آنهابااینقدرواشنگتنکهزندمیلطمهایرانمردممنافعبهبلکهحاکممقاماتبهنه

.نیستمنطقفکربهکسیبیمارگونههراسیایران

باوکندمیرويدنبالهآمریکاتعبیربهدمکراسیصدورچگونگیوجهانینظامآمریکاییبینشازکهالمللیبینجامعه
بپرسدراآشکاريظاهربهوسادههايسئوالکهاستندادهزحمتخودبهورزد،نمیمخالفتایرانعلیههاتحریمتشدید

روبرتساله33زمامداريبرآیااست؟کردهکمککوبادرکاستروفیدلسرنگونیبهآمریکاییهايتحریمترینشدیدآیاکه
هملسئوامهمتریناست؟گذاشتهاثرياست،شدهمتهمممکنگناههربهدولتیرهبراینکهحالیدرزیمبابوهبرموگابه

اعتبارجهاندرکهکردواردجديضربهکشورياقتصادبههاتحریموسیلهبهتوانمیآیاکهاستاینآنونکردبروز
شوند؟میترنزدیکمردمبههاتحریمتشدیدوگسترشموازاتبهآنرهبرانوداردپایداري

مسکوابگفتگودرحاالوکردهاشتباهعلتهمینبهبارهاتهرانباروابطدردهد،نمیپاسخهاسئوالاینبهکهواشنگتن
بهوکندمیتغییرسرعتبهجهان.  دهدمیخرجبهآمیزيجنونلجاجتزمینهایندروکندمیتکرارراخوداشتباهات

هاریمتحباتهدیدوزورزمانکهدارنداعتقادزیراکنندتوجهواقعیتاینبهخواهندنمیغربینخبگانتنهاکهآیدمینظر
.یافتنخواهدپایانهرگز

روسیهحاکمیتحقفاحشنقضمعنیبهشود،میمطرحآمریکاطرفازکهایرانباقراردادازامتناعبرمبنیدرخواست
اعالميوآمریکاییهمتايلیوجکباگفتگودررامطلباینزیاديصراحتباروسیهداراییوزیرسیلوانوفآنتونکهاست
درما. کنیممیاقدامتحریمموردکاالهاياقالموهاتحریمدربارهمللسامانتصمیماتاساسبرزمینهایندرما: «کرد

یکرایطشایندرسیلوانوف،آنتونگفتهبه.  »اندکردهاتخاذالمللیبینهايسازمانکهکنیممیرفتارتصمیماتیچارچوب
ازمانسامنیتشورايتصمیماتباحديتاکهاندکردهوضعراخودقوانینماآمریکاییشرکاي: «داردوجودمهمبسیارنکته
.«دهندمیقرارمللسازمانازباالترراخودقوانینظاهراًآنهاوداردمغایرتمتحدملل
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ارزد؟میزحمتشبهکاراینآیا

کندمیمطرحايپوسیدههاياستداللاست،»کاالهاعوضدرنفت«آمریکایی–روسیقراردادمخالفکهآمریکاییطرف
فیدسکاخروزمرهعملشیوه»کردنگمراهوگفتندروغ. «استمغایرالمللبینحقوقموازینوروسیهدولتیمنافعباکه

ارزد؟یمنیست،گرمچندانهمینطورالبتهکهآمریکاباروابطتیرگیبهایرانباقراردادآیاکهدارداهمیتمابرايولیاست

روسیهینبروابطنزدیکی.  برندمیپیتهرانبامسکوراهبرديشراکتاهمیتبهسختیبهوتدریجبهماسیاسینخبگان
ینبازراهاییچالشوخطراتازبخشیاستقادربلکهماستدولتیمنافعجوابگويتنهانهکهاستعینیروندایران،و

چوبودادهکاهشرارونداینسرعتتصنعیطوربهتوانمی. کنندمیبروزمیانهونزدیکخاوردرمسکوبرايکهببرد
تواننمیولی. دهندمیادامهکاراینبههمچناندارند،ارتباطغربباکهروسنخبگانازبخشیکهگذاشتآنچرخالي
ارد،دکاملهمخوانیروسیهجمهوررئیسپیشنهادي»مستقلاقتصاد«ایجادخطباوشدهعملیعرصهواردکهرارونداین

.کردمتوقف

درایرانینفتبشکههزار500روزهرآیندهسالسهدوطیچیست؟»کاالهاعوضدرنفت«ایرانی–روسیقراردادببینیم
200وخزردریايطریقازتواندمیبشکههزار300بهقریب.  شدخواهدصادرروسیهبهروسیکاالهايوتجهیزاتعوض
دالرمیلیارد15-20حدودقرارداداینبهايکمترین. شودصادرفارسخلیجدرعباسبندرطریقازماندهباقیبشکههزار

%20الی10روسیغلهاآلنکهحالیدر. شدخواهدروسیهکشاورزيبخشوصنایعواردپولاینکهشودمیبرآورد
میروسیهنفتیقرارداداجراينتیجهدر،)شودمیواردغلهسالدرتنمیلیون5-7جمعاً (دهدمیتشکیلراایرانیواردات

هکحالیدراستروسیهصادراتیکاالهاياقالمازیکیفقطاین. دهداختصاصخودبهراایرانیغلهوارداتازنیمیتواند
رژيانبخشبرايتجهیزاتساختتاسنگینسازيماشینازاعمروسیهصنایعدیگرهايشاخهواردبیشتريهايسفارش

.شدخواهدایراننقلوحملزیرساختآوريروزبهزمینهدرروسیهآهنراههايطرحاجرايو

همهازقبلروسیهکهاستبدیهی. استضعیفبسیارآورد،خواهدپایینراروسینفتقیمتایرانینفتکهاستداللاین
تابستاندرچینCNPCشرکتو»نفتروس«شرکت.  کردخواهدصادرچینبهویژهبهوشرقیآسیايبهراایرانینفت
میلیارد20. کردندمنعقدپرداختپیششرطبهدالرمیلیارد70معادلنفتصدوردربارهبلندمدتیقراردادهايگذشتهسال
.استشدهپرداختجاريسالژانویهدرقرارداداینبابتپرداختپیشدالر

چینکهحالیدر. استبعدبه2014سالازآیندهسال10طینفتتنمیلیون100تامقادیريصدوربرناظرقرارداداین
خواهدروزدربشکهمیلیون9,2معادلرقماین2020سالدرکرد،میواردروزدرنفتبشکهمیلیون2005،2,5سالدر

وروسیهبینانرژيهايحاملستدوداد2025سالتا،Wood Mackenzieمشاورهشرکتبرآوردهايبهبنا.  شد
ادیرمقوکردنخواهدکفایتشرقیسیبرينفتیمیادینظرفیتصورتایندرکهیافتخواهدافزایشبرابرچهارچین

.شداهدخوایجادپکن–تهران–مسکومحوراقتصاديهايپایهوسیلهبدین. بودخواهدمناسببسیارایرانینفتجایگزین

******
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چیزهربرعالوهکهدوستدولتازحمایتوایرانبهمستقیمکمکمعنیبهتنهاایرانوروسیهبیننفتیبزرگقرارداد
شمچقرارداداین. نیستاست،ايمنطقهامنیتمسایلوخزرعراق،افغانستان،سوریه،درقبالروسیهمواضعشریکدیگر،
ناسباتمدرآنزوربرمبتنیابتداییراهبردوآمریکاباريوبندبیوجوییسلطهآننتیجهدرکهسازدمیراراهبرديانداز
. رفتگنادیدهراواشنگتنغوغايتوانمیبدانرسیدنبرايکهاستبزرگقدريبههدفاین. شدخواهدمحدودالمللیبین
زابعدآمریکاییچماقاین. داردعیببکشد،دیگرانرخبهداردعادتواشنگتنکههاتحریمچماقکهشودمیمعلومتازه

ايهالیهولیاستترسناكظاهرش: شودمیتبدیلپوكچوبیکبهکند،میدفاعخودمنافعازکهکشوريبابرخورد
.استپوسیدهآنتویی
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فنینظامیهمکارياندازچشمایرانوروسیه
میخایلوفویچسالو

کیفیتوسطحدرنظرتجدیدضرورتایرانی–روسیروابطدر
تبادالتگذشتهسالدر. استشدهمبرمفنینظامیهمکاري
ویافتهتنزلتاریخیاقلحدتاکشوردوبینجمعیبازرگانی

دارندخوبیسیاسیروابطکشوردو. شددالرمیلیارد1,4معادل
نظامیهمکاريواقتصاديوبازرگانیروابطزمینهدرآنهاولی
سفر. داردنیازتحركیکبهفقطکهاندرسیدهحالتیبهفنی

راتحركاینحکمتواندمیتهرانبهپوتینوالدیمیرامسال
ازقبلشود،برگزارموفقیتباويسفراینکهبراي. باشدداشته

مسایلمیاندر. آوردوجودبهموجباتروابطدرهاپیشرفتبرايوکردهبرطرفراموجودهايسدوموانعهمهبایدهمه
سالپاییزدرروسیهرهبرانکهایرانبه300-اسروسیهايسامانهصدوردربارهقراردادایرانی،–روسیروابطدرموجود
.داردايویژهجایگاهکردند،لغوراآنزنندهوخشنطوربه2010

وحشتناكعواقبباپروتکلیک

زمینهدرتحوالت. برخوردارندهمفنینظامیهمکاريازخارجخودروابطتوسعهبرايعظیمیبالقوهتوانازایرانوروسیه
هايشرکتبازگشتاولیهموجبات. آیدمیپدید»اتمروس«شرکتتوسطکشورایندرجدیداتمیهاينیروگاهساخت
کهستاشدهبستهفنی–نظامیروابطتوسعهبهزیاديامیدهايولی. استشدهفراهمایرانگازونفتبازاربهروسیبزرگ
.دهدارتقاجدیدياصوالًسطحبههازمینهاکثردرراایرانی-روسیروابطاستممکن

نظامیهمکاريزمینهدرروابطتوسعهزمینهدرایرانوروسیهبعدبه1990هايسالاز. بیندازیمتاریخبهنگاهینیستبد
قراردادهايهمباتهرانومسکوشوروي،زماندر. بودخارجیعواملازناشیعمدتاًموانعاین. شدندروبروجديموانعبافنی

موافقت1989نوامبر5مورخایرانی–شورويمشتركبیانیهطیشوروياتحاد. بودندکردهامضانظامیصادراتدربارهبزرگی
.بودکردهابرازآندفاعیبنیهتقویتجهتدرایرانطرفباهمکاريباراخود

13مورخموافقتنامهموجببه. داشتتوجهیقابلمحتوايوحجمتهرانومسکوبینفنینظامیهمکاريبعدهايسالدر
: ددگرارائهایراندرذیلهايسالحتولیدزمینهدرفنیمساعدتوشودواگذارفنیمجوزایرانبهبودقرار،1991سالنوامبر

. بوددالرمیلیارد2,2قراردادکلیبهاي. آنهامخصوصمهماتنیزوBMP-2نفربردستگاههزارT-72S،1,5تانکهزار1
ايکارخانه»درود«ایرانیشهردرشوروياتحادالمللیبینقراردادهايوارثعنوانبهقرارداداینچارچوبدرروسطرف

اجرايجریاندر. روسیفنیپروانهاساسبرBMP-2تولیدکارخانهتهران،دروساختT-72Sهايتانکتولیدجهتدر
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تانک199420سالدر. کردارسالT-72Sتانکدستگاه100ایرانبه»ماشاورال«کارخانه1993سالدرقرارداداین
حاتتسلیزمینیانواعتنهانهحالشاملفنینظامیدوجانبههمکاري. دیگرتانکدستگاهدو1996سالدروشدارسالدیگر
.کردصادر17-میبالگردفروند12ایرانبهقازانسازيبالگردکارخانه1994سالدر. بودبالگردهابلکه

میماهدر. بودندکردهگیريموضعایرانبهروسیاسلحهفروشعلیهاولهمانازمیانهخاوردرآنمتحدانومتحدهایاالت
نشینیقبعآمریکاییفشارتحتآمریکاوقتجمهوررئیسکلینتونبیلبامالقاتدرمسکودریلتسینبوریس1995سال
. ببردپایانبهراایرانباشدهامضانظامیقراردادهايهمهاجراي،1999سالازقبلیعنیموعدازقبلشدمتعهدوکرده
هايموافقتنامهتهرانباشدمتعهدوکندخودداريقراردادهاایناساسبراسلحهصدورادامهازگرفتتصمیمروسطرف

تنظیمرسمیصورتبهراتوافقاتاین،1995سالژوئن30مورخ) پروتکل(تفاهمیادداشت. نکندمنعقدجدیدينظامی
قتومعاونگورالبرتوروسیهوقتوزیرنخستچرنومردینویکتور. شدفاشآنازبعدوبودمحرمانهابتداسنداین. کرد

.کردندامضاراسنداینآمریکاجمهوررئیس

برابرهرفتدستازسودورسیددالرمیلیاردهابهآمریکاباروسیهتوافقاینمحلازخسارات. بودنرمشکمبهايضربهاین
اب. زمینهایندرهمکاريمستقلومطمئنطرفعنوانبهکشوروجههواعتباربهضربهبهرسدچهشد،دالرمیلیاردهاده

به2000سالنوامبر3روزمسکو. کردامتناعهاآمریکاییباقبلیتوافقاتازروسطرفپوتینوالدیمیرآمدنکارروي
وسیهردفاعیصادراتعملیشکستبهنظامیکارشناسان. شودمیخارجچرنومردین-گورپروتکلازکهداداطالعواشنگتن

ایرانباروسیهکهقراردادهاییکلیبهاي2000-2005هايسالدر. کنندمیاشارههممذکورپروتکللغوازبعدایرانبه
اوایلکهاستحالیدراینو. بوددومنظورهبالگردهايحالشاملعمدتاًونگذشتدالرمیلیون300-400حدازکرد،منعقد

!بودندشدهمنعقدمیلیارديچندینقراردادهايایرانیطرفبا1990سالهاي

ایرانوروسیهبینروابطبرايجدیدآزمایشیک: 300-اسپیراموناوضاع

الشتنتیجهتنهاایرانوروسیهبینفنینظامیهمکاريزمینهدرمشکالتچنانچهبودخواهدايسادهحدازبیشتوضیح
اثرسابقمانندکهداردوجودداخلیمشکالتضخیمالیهزمینهایندر. شودمحسوباسراییلیوآمریکاییدیپلماسیهاي

اشارهغربیهايشرکتنظامیکاالهايبهروسیهدفاعیصنایعوابستگیادامهبهبایدهمهازقبل. گذاردمیراخودتخریبی
نیازبیتسلیحاتانواعازبسیاريداخلیالکترونیکیتجهیزاتازاستنتوانستههنوزروسیهدفاعیصنایعمثال،براي. کرد
جلببدونیعنی»بستهچرخه«چارچوبدرنظامیمحصوالتتولیدزمینهدرروسیدفاعیصنایعکهجاییدرولی. شود

وسیرفنینظامیهمکاريچرخاليچوبهااسراییلیوهاآمریکاییاست،رسیدهموفقیتبهغربیپمیانکارانوهافناوري
بروزایرانبه300-اسسامانهبارآتشپنجصدوردربارهقرارداداجرايپیرامونسرگذشتدرامراین. گذارندمیایرانی–

معادلبود،شدهمنعقد2007سالدرکهقرارداديبهاي. نمودلغوراقراردادآن2010سالسپتامبرماهدرمسکوکهکرد
.تنیسوابستهخارجیانبههاسامانهاینتولیددرروسیدفاعیصنایعکهکردتأکیدباید. بوددالرمیلیون800حدود

دورنماي. شددارخدشهمطمئنشریکعنوانبهآنسیماينکرد،اجراایرانبرابردرراخودتعهداتروسیهآنکهازبعد
دالريمیلیارد4,2غرامتخواهاندادگاهاینبهشکایتیطیایرانیانکهالمللیبینداوريدادگاهدرایرانبادادگاهیدعواي

.دادقرارتأکیدموردراطبیعیشریکدوروابطافولشدند،نشدهاجراقراردادبابت
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بیندادگاهبهمراجعهایرانیطرف. باشدداشتهحلیراهچهتواندمی300-اسدربارهمعاملهپیراموناوضاعنیستمعلومفعالً
یانبودمشمولبارهدرشبهاتکردنبرطرفزمینهدرمسکوبهوسیلهبدینخواهدمیکهدادتوضیحهماینطورراالمللی
داوريدادگاهبهپروندهاینرساندنزمینهدرراخوداصرارتهران. کندمساعدتمللسازمانهايتحریمدر300-اسنبودن
هبسیاسیبرندهبرگیک«روسیهزیرادادخواهدراصادراتایناجرايامکانروسیهبهدادگاهحکمکهکردمستدلاینطور
.)2011اوت24مورخروسیهدرایرانسابقسفیرسجاديرضامحموداظهارات(»آوردخواهددست

کندمیفشاريپاقرارداداجرايبرتهران

روسیهتصمیماساسکرد،صادر2010سالژوئن9تاریخبهمتحدمللسازمانامنیتشورايکهايقطعنامهمعلوم،قراراز
2010سالسپتامبر22روزدرقطعنامهایناساسبرروسیهجمهوررئیس. دادتشکیلرا2007سالقراردادفسخدرباره

بحث. کردامضا» 2010ژوئن9مورخمتحدمللسازمانامنیتشوراي1929قطعنامهاجرايجهتدرتدابیردرباره«فرمانی
بدیهی. داردادامههمچنانقطعنامهاینازناشیهايمحدودیتدر300-اسدفاعیاصوالً هايسامانهبودنمشمولدرباره
ردروسیهمقاماتکه(اسراییلومتحدهایاالتهاينگرانی. بودگرفتهسیاسیتصمیم2010سالپاییزدرکرملینکهاست

غیردر. داشتارتباطایرانبه300-اسصدوراصلبا) شدندقایلاولویتایرانگیريموضعنهوآنهادیدگاهبرايزمانآن
امانهسکردپیشنهادتهرانبهمسکوشماري،انگشتهايماهازبعدکهدادتوضیحراواقعیتاینتوانمیچطورصورتاین

-تور«هواییضدموشکیهايسامانهمکملتعدادایرانبهشدحاضرمسکو. کندصادرراهواییاهدافبامبارزهدیگرهاي
بارآتش29ازهادستگاهآخرین2005سالقرارداداساسبرتهران2011سالدر. کندصادروقتاسرعدررا»ا-1-ام

نآتاایرانینظامیانکهاستذکرشایانواقعیتاینپیشنهاداینمزایايمیاندر. کرددریافتراهاسامانهاینقراردادي
.بودندشدهآشناخوبآنباوبودنددیدهرا»تور«سامانهازاستفادهآموزشیدورهموقع

دوهر. دانست300-اسهايسامانهدریافتعدمبارابطهدرخودادعاهايارضايازدورراپیشنهاداینایرانیطرفولی
ندکمیبروزمنطقیسئوالاینصورتایندر. کندمیفرقآنهابردتنهاوهستنددفاعیهايسامانه300-اسوتورسامانه

سامانهکهحالیدرشودمیمتحدمللسازمانامنیتشورايقطعنامههايممنوعیتمشمولگویادفاعیسامانهیکچراکه
»برند«نوعیکبه300-اسکهاستاینواقعیت. کردجستجوخارجیسیاستدربایدراپاسخنیست؟آنمشمولدیگر

دنبالهبخطرناکیبسیارعواقبمتجاوزبرايآندارندهبا»نظامیتند«گفتگويکهاستآنازحاکیکهاستشدهتبدیل
صداممیلوشویچ،. کنندمیاشارهبازدارندگیاسلحهعنوانبه300-اساعتباربهرابطهایندرروسکارشناسان. داشتخواهد
نتعیینقشآنهاهايرژیمسرکوبدرناتوهوایینیرويعلتهمینبهونبودندبرخوردارهاسامانهاینازقذافیوحسین
.کردایفاايکننده

روسیهسیاستقالبدربایدشد،اجرا2011سالپاییزدرکه»آوتوبازا«نوعازالکترونیکیرادیومبارزهوسایلدربارهقرارداد
محتوايومواعدازعدولگونههیچبدونهاسامانهاین. شودگرفتهنظردرایرانبهدفاعیهايسالحفقطصدورزمینهدر

ایرانبهروسطرفکردند،ردرا»ا-1-ام-تور«صدورپیشنهادایرانیانآنکهازبعد. شدندصادرایرانبهدوجانبهقرارداد
-SبهجنگیوفنیمشخصاتنظرازکهکندصادرراS-300VM Antei-2500سامانه300-اسجايبهکردپیشنهاد

300VMتاردندکارزیابیبیشتريجدیتباراپیشنهاداینکهگرفتنتیجهتوانمیایرانیطرفواکنشاز. استنزدیک
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اياحیبرایران. استنشدهمرتفعتهرانادعاهايهمهولی. »تور«سامانهوسیلهبهنظرهااختالفحلدربارهقبلیپیشنهاد
همکاريزمینهدرایرانی–روسیروابطجدیداندازچشمدربارهتوانمیآنازبعدکهکندمیپافشاري2007سالقرارداد
.کردصحبتفنینظامی

کردندترفعالراخودهايتماسطرفین

ارضمحمودباکشوردفاعیصنایعسرپرستوروسیهوزیرنخستمعاونروگوزیندمیتريمالقات2012سالفوریهماهدر
فنیینظامهمکاريازسرگیريدربارهطرفینتوافقازآنازبعدایرانیدیپلماتکهشدبرگزارمسکودرایرانسفیرسجادي

.داداطالعالمللیبینمقرراتچارچوبدرروسیهوایرانبین

ورویکتاکتبرماهدر. کنندپیداراطرفینقبولموردحلراهکردندسعیدیگرباریکایرانوروسیه2013سالپاییزدر
همکاريشاملوفشردهبسیارويمذاکراتروزدستور. آوردعملبهدیدارایرانازروسیههوایینیرويکلفرماندهبوندارف

ساختهواییضدرادارهايوموشکیهايسامانهوهوایینیرويهايهواپیمافنیسرویسنظامی،خلبانانآموزشزمینهدر
اشارهروسیدوربردهواییضدهايسامانهصدوروفنینظامیهمکاريکاملازسرگیريبهطرفین. بودروسیهوشوروي
تیحولی. شوداعالماجتماعیمحافلبهمفصلطوربهتوانستنمیشدهبرگزارهايمالقاتنتیجهکهاستبدیهی. کردند

فتگويگبهطرفینکهامرهمین. رسدمینظربهامیدبخشبسیارگرفت،قرارکارشناساندسترسدرکهمذاکراتقسمتآن
باعثپرداختند،300-اسقراردادمسألههايحلراهجستجويوفنینظامیهمکاريازسرگیريدربارهمشخصوموضوعی

.شودمیبینیخوش

رانایشدهمنصوبجدیداًسفیرسناییمهديباروسیهوزیرنخستمعاونروگوزیندمیتريمالقاتجاريسالمارسماهدر
بینروابطاینکهبرمبنیروسیهجمهوررئیساظهاراتاهمیتبرجملهازدیدارایندرایرانیدیپلمات. شدبرگزارروسیهدر
.نمودتأکیداست،شدهجدیديفازواردکشوردو

کندنمیامتناعهمهمکاريازولیشودمیمتکیخودفنیهايطرحبرایران

. داشتنظرمدرامهمواقعیتیکبایدایران،وروسیهبینفنینظامیهمکاريپیشبردبرايمثبتموجباتهمهوجودبا
نظامینزدیکروابطبهایراناسالمیجمهوريزمانآندر. کندمیفرق1990هايسالاواسطواوایلایرانباامروزایران

. ودببستهزیاديهايامیدخودتسلیحاتیهايزرادخانهآوريروزبهوتکمیلاساسیراهعنوانبهخارجیشرکايبافنی–
تشدیداتموازبهکهاستاینقضیهمثبتجنبهولی. استکردهواردحساسیبسیاريلطمهایراناقتصادبهغربیهايتحریم
وسعهت. کردندمیدركراداخلیامکاناتبرفقطاتکاباخوددفاعیصنایعایجادضرورتفزایندهطوربهایرانیانها،تحریم
نرژياصنعتتوسعهبرمبنیاصولیتصمیم. بردجلوخوددنبالبهرامحلیصنایع»مجاور«هايشاخهایراندفاعیصنایع
سازندمالربراغربیهايتحریمبودنثمربیوسازندهغیرتاشدايانگیزهایرانیانبرايدفاعینیرومندصنایعایجادواتمی

.آورندوجودبهتکنولوژیکیمبنايآیندهبرايو
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زمینهدرایران. کندمیفرقاست،بستهامیدمهماتوهاسالحترینمدرنخریدبهفقطکهسعوديعربستانباایران
نهايهافزارجنگحتیتولیدزمینهدردهدمیترجیحکشوراین. استکردهانتخابراکمیتنهوکیفیتراهفنینظامی
کندنسعیوخریدهراهاسالحترینمدرنزیادمقادیراینکهتایابددستمستقلهايدستاوردبهمدرنوپیشرفتهچندان

.کنداندازيراهراسبکهايسالحتولیداقلحدکشورداخلدر

ایندرتالشهاازبخشیکهکردندمطرحراکشورفنیوعلمیتوانسطحارتقايهدفایرانمقامات2000هايسالاوایلاز
السدرایران. شدمسلحنیروهايبرايهاسالحجدیدهاينمونهایجادودفاعیصنایعتوسعهنظامی،هايطرحمتوجهزمینه
دریایی،نیرويوهوایینیرويبرايداخلیساختهايسالحهايمدل. استداشتهتوجهیقابلدستاوردهاياخیرهاي

هزمیندرایرانوجود،اینبا. اندآمدهوجودبه) بالیستیکهايموشکوهاپهپاد(باالهايفناوريبرمبتنیرزمیوسایل
نزدیکآیندهدرکهبخردرادفاعیمحصوالتاستحاضروکندنمیامتناعهمخارجیشرکايباهمکاريازهاسالحبعضی
ندبلبردموشکیضدوهواییضدهايسامانهازتوانمیدفاعیمحصوالتاینمیاندر. شوداندازيراهتواندنمیآنتولید

محصوالتیدتولزمینهدرشدهشناختهپیشگامانکهکنداستفادهکشورهاییپیشرفتههايفناوريازاستحاضرتهران. بردنام
.هستندپذیررقابتنظامی

استکشوردوبیننزدیکفنینظامیهمکاريباآینده

بدیلتنظامیمحصوالت»زبانبی«دهندهسفارشنهوروسیهشریکبهبایددهد،میتوسعهراخوددفاعیصنایعکهایران
دجدیانواعتولیداندازيراهمدعیدارد،شدیديوابستگیخارجیبازارهايازهاسالحخریدبهکهترکیهکهحالیدر. شود

پاییزردترکیهگمانه،یکبهبنابکند؟کمتريخواستهايبایدایرانچرااست،دیگرکشورهايوروسیهباهمراهافزارجنگ
همراهاسالحاینساختهايفناورينشدحاضرروسطرفزیراکردخودداري300-اسهايسامانهخریدازگذشتهسال

اگردهد؟بناتوعضوکشوریکبهراخود»بستهچرخه«هايفناوريبایدمناسبتیچهبهروسیهولی. بگذاردترکیهاختیاردر
که(هاريفناوانتقالبافنینظامینزدیکتعاملبه) جمعیامنیتپیمانسازماناعضايازغیر(کسیباروسیهکهباشدقرار

.اشدبداشتهاولویتزمینهایندربایدایرانعدالتومنطقرويازوژئوپلتیکی،لحاظبهدهد،تن) باشد300-اسحتماًنباید

.بکندفنی–نظامیمساعدتهواییاهدافبامبارزهبرايافزارجنگصدورازغیرهايزمنیهدرایرانبهتواندمیروسیه
دزدانبامبارزههدف. شودمیتبدیلجهانیاقیانوسراهبرديبازرگانیهايراهتقاطعدردریاییقدرتبهعملدرایران

امن. کندمیایجابرانیرومنددریایینیرويساختجهتدرروزمرههايتالشتهرانازرانیکشتیامنیتتأمینودریایی
درانایرانی. استشدهتبدیلآنهاپنجمعظیمناوگانوهاآمریکاییجوالنگاهبهخلیجاینولیاست»فارسخلیج«خلیج،
.بریزندونپنتاگوکنگرهسفید،کاخدر»داغکله«افراددسترويپاکیآبنیزخوددریایینیرويازاستفادهباهستندصدد

فشردههايهمکاريبساطایرانوروسیهکهشودآوردهخاطربه1990هايسالاولنیمهنیستلطفازعاريرابطهایندر
ایرانیطرفاختیاردررا»کیلو» 877EKMطرحبرقیدیزلزیردریاییسه1996سالتاروسیه. بودندگستردهراتسلیحاتی

یول. بودروسیسازيکشتیهايکارخانهدرایرانبرايدیگرزیردریاییچهارساختبرناظرمربوطهقرارداد. بودگذاشته
عوسیبسیارهازیردریاییزمینهدرهمکاريهايبرنامه. کردمداخلهکارایندردوباره»چرنومردین–گور«معروفپروتکل

زاتتجهیتکمیلوساختزمینهدرایرانیطرفبهفنیمساعدت. شدنمیختمایرانبههازیردریاییصدوربهفقطوبوده
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ریزيمهبرناعمومیبهاي. بودشدهپیشبینینیزویژهوسایلصدوروعباسبندردرهازیردریاییساحلیاستقرارواحدشش
»کیلو«نوعاززیردریاییسهصدوربهکارولی. شدمیبرآورددالرمیلیارد1,6معادلهازیردریاییزمینهدرقراردادهاشده
.نیاورددستبهچندانیابعادزمینهایندرهمکاريوسیلهبدینکهشدختم

»یونس«زیردریایی. شدالمللیبینهايآبواردرزمایشانجامبراياسالمیجمهوريناوگروه2014سالاوایلحال،اینبا
پنجممدرنهالعادفوقناوگانکنونتاکهدادتشکیلراناوگروهاینضربتیتوان) داردایرانکه»کیلو«زیردریاییسهازیکی(

هاآنازاستفادهولیاستشدهاندازيراه»غدیر«هايزیردریاییتولیدایراندر. ببردحسابآنازاستکردهوادارراآمریکا
انجاممخصوصزیردریاییکوچکالعادهفوقهايجهازاین(استشدهمحدودمجاورآبیهايپهنهوفارسخلیجآبهايبه

از»کیلو«نوعازتنی2300هايزیردریایی). هستنددشمنسطحیاهدافبهپنهانیضرباتکردنواردواکتشافیعملیات
جهشیشرفتپی. برخوردارند) استرالیاتاجنوبیآفریقاياز(هنداقیانوستمامدرگشتیعملیاتانجامبرايفعالیتکافیشعاع

وانتمیاکنونهم. شودتهیهنیزدریایینیرويبرايسازياسلحهزمینهدربایدایرانی–روسیفنینظامیهمکاريدر
یکسچه. کردطراحیراايهستهمحرکهدستگاهدارايهايزیردریاییباایراندریایینیرويتقویتجسورانههايبرنامه

.کندکمکهمسایهکشوربهزمینهایندرتواندمیروسیهازغیر

. دادخواهدارتقاجدیديسطحبهرادوجانبهروابطهمهفنینظامیهمکاريمحوردرایرانوروسیهبینروابطگسترش
قهمنطکشورهايتوسطفقطمسایلهمهفصلوحلاصولیطرفدارونیستجمعیامنیتايمنطقههايسامانهعضوایران

املتعبرقراريبرايرازمینهخارجیشرکايبادوجانبهروابطتوسعهبهآنتمایلوهابلوكازخارجایرانموقعیت. استاي
ركمشتهايشرکتومجوزدارايمراکزایجادصورتدرمثال،عنوانبه. کندمیمهیاتهرانومسکوبینتسلیحاتینزدیک

مکاناتاکشوردوبرايایران،سرزمیندرروسیهوشورويساختدیگرافزارجنگوتسلیحاتفنیسرویسوتعمیرزمینهدر
.آمدخواهدوجودبهجالبی

******

مراحلی. استگذشتهجديآزمایشاتبوتهازاخیرسال25طیفنینظامیهمکاريعرصهدرایرانوروسیهبینهمکاري
فعمنارعایتوضع،اینعلتکهشدمیبردهسئوالعالمتزیربود،طرفیندشوارزحماتحاصلکهروابطاینتوانکهبود

قانعطوربهتواننمیهماآلنبخواهید،راراستش. رسیدمیکاملپوچیبهکارگاهی. استمیانهخاوردرمتحدانشوغرب
بعضیامنیتبهتوانستمیچطورایرانبهروسیهساخت300-اسدفاعیهايسامانهصدورداد،توضیحفهمقابلوکننده
بزند؟لطمهمیانهخاورهايرژیم
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استندادهراهمللسازمانبهراایرانیدیپلماتمتحدهایاالت

دائمینمایندهابوطالبیحمیدبهویزاصدورازآمریکامقاماتامتناع
میاولوهلهدرتنهاآمریکا،بهورودبرايمتحدمللسازماندرایران
هبآمریکاقوانینبامرتبطاقداموسفیدکاخ»بالهوسی«نوعیکتواند
جوییمفسدهاست،گرفتهقرارمارويپیشکهآنچهولیبرسدنظر
تعیینبرايتهران»استقامت«آزمایشآنهدفکهاستمحض
جمهوريبینمذاکراتروندحفظزمینهدرسازشجهتایرانآمادگی
غریبوعجیبروشاینبهمنظورهمینبهکهاستغربواسالمی
.اندشدهمتوسل

بهزاویصدورازمتحدهایاالتامتناععلتکهداداطالعدیپلماتیکجنجالاینبارابطهدرسفیدکاخسخنگويکارنیجی
وریستترورود: «داشتاظهارکارنی. دانندمیتروریستیفعالیتدردخیلرااوکهاستاینمللسازماندرایراندائمینمایند

یمنیکچشمبابدانآمریکادولتولیاستنشدهامضاجمهوررئیستوسطهنوزسنداین. »استممنوعکشورمانبهها
ستنیآندرمسألهاینهايریشهکهنیستتردیديولی. دادمثبترأيآرااتفاقبهموردایندرنمایندگانمجلس. نگرد

شرکتهرگزایرانیدیپلماتخود. داشتدست1979سالدرتهراندرآمریکاسفارتدرگیريگروگانقضیهدرابوطالبیکه
.کردمیایفارامترجموکنندهمذاکرهنقشکهدادمیتوضیحهمیشهونکردهنفیحوادثآندرراخود

اسالمیبانقالسالگردپنجمینوسیایامدرایرانروحانیرهبرايخامنهعلیسخنرانیآمریکا،ناگهانیبالهوسیحقیقیعلت
»استحاله«درازودورهايبرنامهاجرايبهغرباساسبیامیدهايوواهیهايخیالسخنرانیایندررهبر. باشدمی

قشهنشود،شروعایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدرپیشرفتازبعدبایستیهابرنامهایناجرايکهرااسالمیجمهوري
ستههبرنامهدربارهتوافقاتامضايازبعدایران: «استچنینکرد،بنديفرمولتهرانحقدرواشنگتنکهاصلی. کردآببر

بینمختلفنهادهاي. »شدنخواهدخارجماهايتحریمزیرازهرگزاینکهیاکندشروعرا»شدندمکراتیک«روندبایداي
گرم«بهانهبهاروپاییپارلمانواروپااتحادیهدر»دمکراتیکهايآزاديوبشرحقوقشناساصولحافظان«جملهازوالمللی
ايهستهبرنامه«پیرامونهايمجادلههمهلذاو. اندپرداختهاصلهمینکردنعملیبه»هاتماستوسعهوروابطشدن
سیاستپیروانزمرهبهتهرانکردنملحقراهبردي،هدفکهحالیدرنیستبهانهوواقعیتبرنقابجزچیزي،»ایران

میانهاورخدربروکسلوواشنگتننشاندهدستبهغربیضدپیگیرنیرويازاسالمیجمهوريکردنتبدیلوآمریکاخارجی
.داننکردهتغییرهم»وفاداري«بهتهرانکردنوادارزورگویانههايگزینه. استماندهباقیتغییربالهدفاینکهاست

گفت؟چیزيچهرهبر

راسیاهوکندمیسخنرانیصداقتباهمیشهرهبرکهاستاینآنوداردجديعیبیکایرانمعظمرهبرغرب،نظراز
ربرابردبلکه»المللیبینجامعه«نامبهچیزيدربرابرنهکهملتروحانیرهبرعنوانبهاو. نامدمیسفیدراسفیدوسیاه
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یاهسکهگویدمیآشکاروبازطوربهاو. استمبراتسامحومقطعیسیاسینزاکتازاست،ایرانملتمسئولمتعالخداوند
.نیست»دمکراسیصدور«واستتجاوزفقطتجاوزواستجاسوسیجاسوسیاست،سیاه

هزیرکانهايحرفوزنندمیهیستریاییفریادهايگاهیوکنندمیصحبتمبهمزبانبهکهامروزيسیاستمدارانبرخی
. تندنیسبیشايزدهفلکوذلیلموجوداتمردمبارهبرعمیقوصادقانهگفتگويبامقایسهدرکنند،میملوچوملچاي

وجعلیژستوپزازبیشترچههرهاحرفاینوباشدترسادهوترعمیقتر،صمیمانهچههرسیاستمداریکسخنرانی
روحانیرهبرسخناندرکهراعمیقیمفاهیممردمآن،تبعبهو. استبیشترخودملتبهاواحترامباشد،آزادخودتبلیغ
راظهامذاکراتزمینهدرتهران»قرمزخطوط«دقیقومختصربنديفرمولضمنرهبر. کنندمیدركبهتراند،شدهنهفته
این. استدادهشکلماعلیهغربکهبودخصومتجوتغییرماهدفدادیم،تنغرببامذاکراتبهماکهوقتی: «داشت

هرگزآمیزصلحهايپژوهشزمینهدرایراناسالمیجمهوريفعالیتکهبدانندبایدهمهولییافتخواهدادامهمذاکرات
درما،دستاوردهاي: «افزودوي. »گذریمنمیزمینهایندرکشورماندستاوردهايازیکهیچخیرازما. شدنخواهدمتوقف

سويبهحرکتاین. کندفتحرافناوريوعلمهايقلههمهاستقادرملتاینکهاستایرانملتبرايپیامیواقع
همعاملآوردیم،دستبهماکهراچیزيبانداردحقکسی. شودکندیامتوقفنبایدعنوانهیچبهآمیزصلحدستاوردهاي

.»کردنخواهدراکاراینکسهیچوکند

بودندامیدوارکهشدغربینیروهايازدستهآنبرايسردآبدوشوشوكیکرهبر،سخنرانیایندرشدهاعالممواضع
فناوريصنایعتوسعهازفنی،وعلمیدستاوردهايازاسالمی،جمهوريبنیادیناصولازهاتحریمرفعمنظوربهتهرانکه

ابیارزیبراي»مصرفیجامعه. «بخردغربازراهافناورياینکهشودتبدیلمطیعیمشتريبهوکندامتناعخودبااليهاي
تحیثیوباالترماديفوایدازتوانندمیهاآرمانکهکندتصورتواندنمیوگیردمیبهرهخودمخصوصمالكازچیزيهر
آحادمههبهروزيبلکهخودسودنهفکربهتوانندمیسیاسیرهبرانکهکنندتصورتوانندنمیآنها. باشدترگرانپولاز

بینیپیشخودسخنانپایاندرعجیبیطوربهروحانیرهبرکهکردراکارهمانرهبرسخنرانیبهپاسخدرغرب. باشندملت
ايبردیگريبهانه) »روایران«-غرب(آنهابودیم،کشیدهدستخودايهستهبرنامهازهاتحریمازنجاتبرايمااگر: «نمود
.»کنندمیراکارهمینمذاکراتدر»بشرحقوق«مسألهطرحباهاآمریکاییاآلنکهکردندمیپیداماازگرفتنایراد

غربیحقوقکاسهنیمزیرکاسه

تحدهمایاالتتصمیم. داردتوجهشایانجنبهیکملل،سازماندرایرانسفیرابوطالبیحمیدبهویزاصدورازامتناعقضیه
موضوع. داردمنافاتايریشهطوربهشد،امضا1947سالدرکهمللسازمانمیزبانعنوانبهآمریکاالمللیبینتعهداتبا

»الییوککشور«آمریکا. کنندنمیاعترافواقعیتاینبهآنهاولی. هستیمالمللبینحقوقازتخلفشاهدماواستروشن
»لینجربجان. «شودنقض»متحدهایاالتعالیمنافعنامبه«قانونچنانچهکنند،تبرئهراقانوننقضهرتوانندمیکهاست

تحده،مایاالتقوانیننظرازکهکندثابتتاکردتألیفکاملیپژوهشیمطلبآمریکاخارجهاموروزارتسابقارشددانحقوق
.اندنکردهتخلفقانونیهیچازویزاصدورازامتناعباهاآمریکایی

اشنگتنوشود؟میچهمنفردکشورهايقوانینبهنسبتالمللبینحقوقاولویتاصلدهندتوضیحمابراياستممکنولی
یحتوضچیزيمابراي. کنندمیوکردهاستفادهسوریهوعراقلیبی،سابق،یوگسالويحقدراصلهمینازاروپااتحادیهو
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باقی»بزرگچماقحقوزورحق«فقطوندارداعتبارالمللبینحقوقهیچاست،واشنگتننفعبهکاریکوقتی. دهندنمی
ورقآنرهتواندمیواشنگتن. داردتفاوتکمتربازيورقدرزنبرگرفتارباالمللیبینصحنهدرواشنگتنرفتار. ماندمی

ايهخانهدررازنبرگگذشتهدراگرکهاستبداناصولیتفاوتولی. دهدتغییررابازيقواعدوبیاندازدبازيبهجعلی
وضربتیهواپیمابرناوهايهايگروهصورتبهشمعدانباراکسهرخودشامروزيزنبرگزدند،میشمعدانبااشرافی
.کندمینیستبهسر»دوستانهانسان«هايبمباران

بزرگتخته«راخودزندگیاثرمهمترینعنوانجهان،مابقیبرآمریکاسلطهنشدنیفراموشسرایندهاینبرژینسکی،زبیگنو
کهشودگذاشته»بازيورقبزرگمیز«اثراینناماستبهترزیراکردايگرانهحیلهکارمعمولطبقاو. گذاشت»شطرنج

اعضايازتوانمیمیانایندر. شوندمیهمبازياوبافراوانیکوچکهايزنبرگوکندمیتوزیعراهاورقزنبرگآنجا
رويراهبرداین. کردندصادر»ایرانبهنسبتاروپااتحادیهراهبرددرباره«ايقطعنامهآوریل3روزکهبردناماروپاپارلمان

ودانشجویانتبادلزیست،محیطازحفاظتومخدرموادبامبارزهزمینهدرهمکاريشاملوآیدمینظربهممتازکاغذ
بهکهراایران2013سالجمهوريریاستانتخاباتاروپاپارلمانامر،حقیقتدرولی. استپارلمانینمایندگیهايهیأت

وهگرفتایراداسالمیجمهوريانتخاباتیقوانینازاروپاپارلمان. بردسئوالعالمتزیرانجامید،روحانیحسنشدنانتخاب
یمتوصیهاروپااتحادیهآیندهپارلمانیهايهیأتبههمزمان. شودتطبیقغربیاستانداردهايباقوانیناینکهخواهدمی
بیمداخلهبهتربیشواستناسازگارالمللیبینآدابقواعدباتوصیهاینکه»کنندمالقاتبیشترایرانیدگراندیشانبا«کند
ودرمیبیناززمانیاروپاپارلماننقیضوضدرفتاراینازتعجبولی. داردشباهتمستقلکشوریکداخلیاموردرپرده

لقخمجاهدینسازمان«باکهداشتنددست»راهبرد«تدویندرنمایندگانیواسراییلیالبیاعضايکهگرددمیمعلومکه
نیمزیرهکاساین. دارندتنگاتنگهايتماساروپا،سیاسینخبگانمیاندرگستردهروابطباتروریستیسازماناین،»ایران
.هاستقطعنامهوراهبردهاقوانین،اقساموانواعکاسه

نفسهفیتحریکات

للمسازماندرایراندائمینمایندهبهویزاصدورازخودداريبرمبنیاوباماباراكدولتابتکارکهگفتتوانمیاغراقبدون
عقیدههبزیرادانستدرستیکامالً گامراابوطالبیباحادثهکنگره،. شدروبروآمریکاایرانیضدنخبگانگرماستقبالبا

یپلماتیکدفشاربابایدتهرانبامذاکراتکهحالیدر،»گذاشتجایشانسرراهاایرانیبایدکهمدتهاست«کنگرهنمایندگان
هبرنامدربارهمذاکراتروندتواندمیکثیفسیاستایناینکهازهانگرانیخصوصدر. شودتقویتتهدیدهاوهشدارهاو

کاخبهیکنزدتحلیلگران. نیستنگرانیاینشریکواشنگتندرکسیکهگفتبایدبیاندازد،مخاطرهبهراایرانايهسته
علومم. ندارداشکالیشود،مذاکراتشکستموجبابوطالبیقضیهاگر: «زنندمیراخوددلحرفتماماصولیبیباسفید

تنمذاکراتقطعبهناچیزحادثهیکخاطربهاستحاضرزیراگرفتنمیجديرامذاکراتاینایرانیطرفکهشودمی
.»دهد

طیوتبرداشبلندتريگام»سیا«سازمانسابقمدیروافغانستاندرامریکایینیروهايسابقفرماندهپتریوسدویدژنرال
مهلکنفوذاعمالزمینهدرراتهرانامکاناتهاتحریمرفع«کهکرداعالمپردهبینوشت،»پستواشنگتن«برايکهايمقاله
قیدهعبه. »کردخواهدتقویتفلسطینیاراضیوعربستانجزیرهشبهعراق،لبنان،سوریه،درجملهازومنطقهاوضاعدرخود
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اي،ستههبرنامهدربارهمذاکراتنتیجهازنظرصرفکهشودتفهیمتهرانبهکهاستمهمبسیارکهاستروایناز«پتریوس،
متحدهایاالتوایرانبینواقعیآشتیگونههیچنکند،بازنگريمنطقهدرخودکنندهثباتبیرفتاردرایرانکهزمانیتا

وییجسلطهبامقاومتازایرانکهزمانیتاشود،برگرداندهانسانیزبانبهدیپلماتیکزبانازجملهایناگر. »نداردامکان
.گرفتنخواهدصورتآشتینکشد،دستمتحدهایاالت

******

جزئیهمتفاسوءیکایرانی،دیپلماتبهویزاصدورعدمقضیهکهدهندمینشانوضوحبهپتریوسصادقانههاينوشتهاین
ایرانبایآمریکایشرایطتحتفقطاستحاضرواشنگتن. استشدهکارگردانیخوبکهاستآمیزيتحریکعملبلکهنیست
خواهدهچدهدمینشانخوبپتریوسکند،پافشاريحقوقبرابرگفتگويبرتهراناگرصورت،اینغیردرولی. کندمذاکره

هستهرنامهبدربارهتوافقاتاجرايبهنسبتایرانیانکاريکمصورتدرکهباشیمداشتهمشخصیودقیقبرنامهبایدما: «شد
ر،دیگعبارتبه. »شوداحیاسرعتبهبایدکنندهفلجهايتحریمرژیمآنها،ايمنطقهکنندهثباتبیرفتارادامهواي

طورچوکجاکار،اصلوکنداجراايهستهبرنامهزمینهدرراخودتعهداتبایدچطورکنندمیدیکتهایرانبههاآمریکایی
لیهعتهدیدوارعابسیاستادامهآن،کنهکهاستايبازيواشنگتن،هايبالهوسی. نمایدرفتارايمنطقهسیاستدرباید

گردهشکستنآنها،واقعیهدف. نداردربطی»بشرحقوق«وايهستهاشاعهالملل،بینحقوقبهآمریکارفتاراین. استتهران
!استتهران
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ایرانسربرمبارزه: روسیهومتحدهایاالت

ازمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكکهمعتقدندسفیدکاخدر
بهاوباما. استکردهامیدقطعروسیهرهبرپوتینوالدیمیرباهمکاري

بااو«شود،پیدااوکرایناوضاعحلراهاگرحتیکهرسیدنتیجهاین
علتهمینبه. »داشتنخواهدايسازندهروابطهرگزپوتینوالدیمیر

ریاستدورهانقضايتاکهمدتیطیگرفتتصمیمآمریکارهبر
مناسباتدیگرمسایلفصلوحلدراست،ماندهباقیويجمهوري

.داردکلیدينقشزمینهایندرایرانکهکندتمرکزالمللیبین

ورگزیدهببههاآمریکایی. بیاندازدتفرقهتهرانومسکوبینتابکندکاريهرتهرانزمینهدراستمایلمتحدهایاالتدولت
چهباانایربگیرندتصمیموکنندفتقورتقراجهانسرنوشتدارندحقکهدارنداعتقادوآوردهایمانخودبودناستثنایی

کهاستسال35اسالمیجمهوريومتحدهایاالتبینرویاروییکهاستحالیدراینو. باشددوستنبایدیابایدکسی
ورويش-آمریکایی»هايغولنبرد«یعنی»سردجنگ«زیرااستالمللیبینمناقشاتترینطوالنیازیکیاین. داردادامه

راهبردينزدیکیامکانواقعاً آیاکهشودمیمطرحسئوالیچنینرابطهایندر. بودکشیدهطولسال40ازبیشکمیهم
است؟شدهفراهمایرانی–روسیشراکتضرربهواشنگتنوتهرانبینروابط

اندگذشتهاوکراینآزمایشاتبوتهازخساراتبدونروسیهوایران

مندهعالقجدیدهايائتالفوهاپیمانبهخودنوبهبهمسکوغرب،وروسیهبینروابطتشدیدواوکراینیبحرانشرایطدر
بارابطهدرخودرسمیگیريموضعدرتهران. آیدمیحساببهشرکاترینمطمئنازیکیحاضرحالدرایرانکهاست

اولمقامدرکشوردوهراساسیحریفعنوانبهمتحدهایاالتارزیابی. استنگرفتهروسیهعلیهراغربطرفاوکراینحوادث
ایرانیلتعامتعمیقنظرازتهرانبرايمعینیجایزهبهتواندمیشرایطایندرواشنگتن–مسکوروابطوخامت. گیردمیقرار

اضیرروسیهمرزهايتاناتوگسترشاندازچشمازعنوانهیچبهایرانیان. شودتبدیلايمنطقهودوجانبهسطحدرروسی–
در. دبرسمرکزيآسیايوجنوبیقفقازکشورهاينوبتاستممکنآندنبالبهکهاستآزمایشیتوپاوکراین،. نیستند
خلهمدا«آمریکاییهايروشکهندارندتردیديایرانملت. خوردنمیراواشنگتندمکراتیکاصطالحاتفریبکسیتهران
وآمریکاطرفازبارفاجعهدرسترینواقعیاوکراین،اوضاعایرانبراي. شودمیمنجرجنگبهجاهمه»دوستانهانسان
شاهدموعود،دمکراسیجايبهکشورایندرجهانیان. استکردهباوررالیبرالدمکراسیکهاستاوکراینملتبرايغرب
بخشیدهمتحایاالتبراتکاعلتبهاوکراین. ندارداسالمیرنگدفعهاینالبتهکهاندشدهتندرويوگريافراطیگیرياوج

.داردقرارقسمتچندیادوبهتجزیهقدمییکدرروزهاایندروداددستازراخودسرزمیناز

روسیه،نفدراسیوترکیببهکریمهبازگشتازبعد. کنندمیرفتارالمللبینحقوقبهتوجهبدونمعمولطبقهاآمریکایی
لهستانردآمریکاییهايهواپیماوهانیرواستقراروناتوبهمولداويوگرجستاناوکراین،پذیرشبهآمریکاییمسئوالنبعضی
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تحتکهاستسال35ازبیشکشوراینزیرااندکردهتجربهراکارهااینهمهایرانیان. کردنددعوتبالتیککشورهايو
یران،ادررنگینهايانقالببرپاییجهتدرهاآمریکاییمکررهايتالشکهشودمییادآوري. کندمیزندگیآمریکافشار
ستشککرد،میتروخیمراکشورعاديمردمماديزندگیناگزیرکههاییتحریموسیلهبهسابقهبیفشارازنظرصرف

میاسالانقالبپیروزيسالگردپنجمینوسیمناسبتبهسخنانیطیایرانروحانیرهبرايخامنهاهللاآیت. استخورده
کهاستمعتقدايخامنهاهللاآیت. خوانددروغراایرانبرحاکمنظامسرنگونیقصدنداشتنبرمبنیآمریکادولتادعاهاي

صولاولیکندبازنگريخودعملشیوهدرالمللیبینمتغیرشرایطدرکهباشدمفیدایراناسالمیجمهوريبرايشاید
حقوقیبحثحدودازایرانايهستهمسألهکهفهمندمیایرانیان. بماندباقینخوردهدستباید1979سالانقالباساسی

فقطندکمیسعیغربکهاستشدهتبدیلسیاسیکامالًپروندهیکبهمتحدانشومتحدهایاالتنظرازوگذشتهفنیو
.ببنددراآنمنطقه،درژئوپلتیکیآشکارسوددریافتازبعد

وبمطلهاآمریکاییبرايکهچیزيکهحالیدراستایرانمقاماتسیاسیخطتغییرآمریکاست،نظرمدکهکارياقلحد
وهستندخوشبینخودآیندهمورددرایرانملتحاضرحالدر. استغربیدولتینظامبااسالمیرژیمکردنعوضاست،
در.داردقرارجهشیومثبتبزرگتغییراتآستانهدرروحانیجمهوررئیسجدیددولتهیأتباکشورشانکهدارنداعتقاد

دهشبستهامرهمینبهایرانیانامیدهايکهدارداهمیتایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتموفقیتباپایانزمینهاین
الزموهماندباقیمستقلیدولتایران. کننددریافتراآمریکاستایشروسیضداقداماتاتخاذبانیستندحاضرآنها. است
.کندبازسازيآمریکانفعبهراخودراهبردندارد

دادنخواهدپایانایرانحقدرآمریکاییخصومتبهايهستهموافقتنامه

لمسایازاعمدیگرمتعددمسایل. استمتحدهایاالتوایرانبیناختالفموردمسایلازیکیتنهاتهران،ايهستهبرنامه
. شوندینمونشدهحلمیانه،خاورعمومیاوضاعوسعوديعربستانوایرانبینرویاروییافغانستان،اوضاعسوریه،وفلسطین

برايآمریکاآمادگیعدمنشانگرسوریه،درباره2-ژنوکنفرانسدرشرکتبرايایرانحقشناساییازسفیدکاخشدیدامتناع
وافقتنامهمانعقادازقبلتاراتهرانبامستقیمگفتگويبرقراريامکاناصولیطوربهواشنگتن. استتهرانباروابطبهبود
ایرانوآمریکاکهدارنداعتقادحقبرایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزارتدر. کندمیردایرانايهستهبرنامهدرباره
دوستی«دربارهغربهايجوسازيکهحالیدراستهمینواقعیت. اندنشدهدوجانبهروابطسازيسالممرحلهواردهنوز
.کندمیدنبالراایرانوروسیهبینانداختنتفرقههدفتنها»آمریکاوایرانبینناگزیروالوقوعقریب

آمریکایی–ایرانیروابطبهبودبهپیشماهچندتاکهبودروسیهکهکردندفراموشسریعخیلیاروپااتحادیهومتحدهایاالت
چشمازدورومحرمانهمقدماتیمذاکراتبهاشارهگونههرلذاوکردمیمساعدتایرانايهستهمسألهفصلوحلزمینهدر

هرگزواستمندعالقهروسیهباراهبرديروابطبرقراريبهتهران. نیستدروغجزچیزيایرانیانوهاآمریکاییبینکرملین
یفیعلالهاماخیرپیشنهادبهتوانمیمثال،عنوانبه. استنکردهکاريآنسرپشتباشد،آننفعبهکهمواقعیدرحتی
وپرتدرروسیهخارجازاروپابهایرانیگازصدورجهتدرواسطهعنوانبهراخودنقشتهرانبهسفرجریاندرکهکرداشاره

روسیهابهماهنگیبدونوروسیهسرپشتکهنموداعالموکردردقاطعانهراپیشنهاداینایران. کردپیشنهاداوکراینیبحران
ضررهبخودمنافعتأمینبهنسبتنباید: استآمیختهمنطقوحکمتباتهرانرفتار. کردنخواهدامضاقرارداديهیچاروپابا
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. استهگرفتقراردشواريحالتدرمختلفدالیلبههمسایهکشورکهکرداستفادهسوءوضعیتیازوکرداقدامهمسایهمنافع
یدهپوشآنشرکايبرکهایرانايهستهمسألهفصلوحلجهتدرمسکواصولیگیريموضعهماناکهشرایطیدرویژهبه

. استشدهگرفتهکاربهمتحدهایاالتجملهازو5+1گروهاعضايهمهتوسطکند،نمیتغییرکهاستسالچندونیست
بهامااوبباراكتوسطقانوناینوتويوایرانعلیهجدیدهايتحریماعمالبرمبنیآمریکاکنگرههايتالششرایطایندر

وچونبیاجرايبهخواهندنمیآنهاتر،درستعبارتبه. داردشباهتزمانسیرازافتادگیعقبومنسوخرفتارنوعیک
.دهندنشانخودازمناسبیواکنشایرانتوسطخودتعهداتچراي

»استشدهحلعملدر«ایرانايهستهمسأله

هبایران. »استشدهحلعملدر«ایرانايهستهمسألهکهاستمعتقدایراناتمیانرژيسازمانرئیسصالحیاکبرعلی
ساختبرايکلیديماده(پلوتونیومکمترمراتببهبازسازيازبعدواحداین. استدادهتناراكايهستهواحدبازسازي

خواستازیکیاراك،درپلوتونیومتولیدزمینهدرایرانامکاناتدرصدي80کاهش. کردخواهدتولید) ايهستههايسالح
یدتأکاتمیانرژيالمللیبینآژانسکلمدیرگزارشدر. کنندمیمذاکرهتهرانباکهبودجهانیقدرتششاساسیهاي
صالحی. استبردهپایانبهکاملطوربهرادرصدي20اورانیومشدههماهنگمقادیرکردنرقیقروندایرانکهشودمی

وسیلهبهراشدهغنیاورانیومکیلو200ایرانوي،گفتهبه. استیافتهخاتمهژنوتوافقاتطبقبرعملیاتاینکهکردتأکید
.استنمودهتبدیلاورانیوماکسیدبهوکردهرقیقآب

. نداردایراديايهستهمسألهنهاییفصلوحلجهتدرتهرانتوسط5+1گروهوایرانمشتركاقدامطرحاجرايازآژانس
خطربهجدیداً آمریکاخارجهوزیرمعاونشرمانونديمثال،عنوانبه. کندمیمطرحمکملیهايخواستآمریکاولی

. شوندگرفتهکاربهايهستههايکالهکحملبرايتوانندمیکهکرداشارهبالیستیکهايموشکازایرانبرخورداري
همدیگريپوچهايطرحهاآمریکایی. کندمیتأکیدايهستهمذاکراتروزدستوردرمسألهاینگنجاندنبرمتحدهایاالت
صورتردرانظامیزوربهتوسلحقآمریکاجمهوررئیسبهقبلازبایدایرانباقراردادامضايضمنآمریکاکنگرهگویا. دارند
هرانتومسکوولیببنددراایرانايهستهپروندهخواهدنمیآشکارطوربهمتحدهایاالت. بدهدقراردادشرایطازایرانتخلف
.هستندآمادهآمریکاییفشارعلیهمشتركاقداماتبراي

آمریکاییتهدیدهايبهواکنشدرنفتیمعامله

پیشرفتایرانینفتعوضدرروسیکاالهايصدوردربارهخودمذاکراتدرتهرانازهاتحریمرفعآستانهدرایرانوروسیه
خریدهایرانینفتبشکههزار500روزهرکهايگونهبهشوددالرمیلیارد20بربالغتواندمیقرارداداینکلیبهاي. اندکرده
تحریمايپتنهاروسیه. کندنمیتخلفتهرانعلیهالمللیبینهايتحریمازایرانبامعاملهاینکهاستمعتقدمسکو. شود
اروپااتحادیهومتحدهایاالتیکجانبههايمحدودیتکهحالیدراستگذاشتهصحهمتحدمللسازمانامنیتشورايهاي

ییرتغگیريموضعاینبرایرانسمتبهمشخصگامبرداشتنبااستآمدهبرصدددرکرملینحاالو. داندمینامشروعرا
آمریکاهارادتحمیلساختارتماموگیردمیسفیدکاخدستازراتهرانبرفشاراعمالوسیلهمسکو. نمایدتأکیدخودناپذیر

جاريشرایطدرکارشناسانازبسیاريکههستندمعاملهاجراينهوامرهمیننگرانهاآمریکایی. کندمیویرانراایرانیانبه



201461آوریل–31شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

هعلیمتقابلاقداماتگونهاینبرايروسیهآمادگیاصلزمینهایندر. بینندنمیمشخصیهايراهآنکردنعملیبراي
.استترارزندهوترمهمهمهازآمریکاسويازحقوقپایمالی

ائتالفیایرانباتوانیممیماواستجهاندرگازذخایربزرگترینصاحبکشوراین. نیستنفتبزرگکنندهصادرتنهاایران
خودنفعبهاییآمریکغیرقانونییکجانبههايتحریمازنتوانندهستند،آمریکاتابعکهقطروسعوديعربستانتادهیمتشکیل
کنند،خودداريهاتحریملغوازايهستهبرنامهدربارهایرانبانهاییموافقتنامهامضايازبعدهاآمریکاییاگر. کننداستفاده
نرژياوزارتتوسطونکردهکارجهانیبازارهايدرکهداللیشرکت. شودتبدیلایرانینفتفروشندهبهتواندمیروسیه
. دشومیمشاهدهمعاملهایندربارهمذاکراتدرجديپیشرفتحاضرحالدر. شودایرانینفتخریدارتواندمیشود،انتخاب
وایرانهايدولت. بودخواهددالرمیلیارد6-8آنبهاياولمرحلهدرکهشوداجرامرحلهچنددرقراردادایناستممکن
.استافتادهبلبشوبهسفیدکاخولیکنندمیخودداريقرارداداینتفسیرازفعالًروسیه

صورتدرسفیدکاخکهداشتاظهارمعاملهایندربارههاگزارشانتشارازبعدآمریکاجمهوررئیسسخنگويکارنیجی
: گویندمیآمریکاخارجهاموروزارتدر. کردخواهدتأکیدتهرانومسکوعلیههاتحریماعمالبرمعاملهاینشدننهایی

وجودبهراعظیمیخطراتوباشندهاتحریممشمولتوانندمیقبیلاینازمعامالتهمهکهاستروشنکامالًمابراي«
راآنبساچهوکردهتردشواررا) ایرانايهستهبرنامهدرباره(ترکاملموافقتنامهبهدستیابی5+1گروهبرايکهآورند

یماجراراخودمذاکراتآمریکاگیريموضعبهتوجهبدونایرانوروسیه. استادعااینعکسبرواقعیتولی. »کنندمختل
فطرازایران. شودتردشواراوباماباراكدولتبرايکند،میتهیهکنگرهکهتهرانعلیهجدیدهايتحریماعمالتاکنند
مصوبهپیشنویساکنونهمسنامجلس. شدخواهدمذاکراتشکستموجبجدیدهايتحریمهمهکهاستدادههشدارخود

.نیستمخالفآنباآمریکادرکسیتقریباً کهاستکردهتهیهراهاتحریمتشدیددرباره

ندارداعتمادغرببهایران

شتباهاتهران،باهمکاريزمینهدرواقعیتاینگرفتننادیدهکهکندمیاعتمادروسیهبهولیکندنمیاعتمادغرببهایران
رگئیس. کندمیردراهاکاالبانفتتبادلدربارهایرانباقراردادانعقادعدمبهآمریکاهايدعوتکرملین. بودخواهدبزرگی

چهیبرايکهاستطبیعیروندي«ایرانی،–روسیتجارتگسترشکهداشتاظهارروسیهخارجهاموروزیرمعاونریابکوف
سررب»تصنعیتراشیمانع«عنوانبهراآمریکارفتاروي. »کندنمیایجاداقتصاديوسیاسیچالشازايجنبههیچکس

سازمانامنیتشورايتوسطشدهوضعالمللیبینهايتحریمرفعبا. کردقلمدادایرانی–روسیهايهمکاريتوسعهراه
.استکشوردوهرنفعبهآنسرگیريازکهشدخواهندمرتفعنیزفنینظامیهمکاريزمینهدرهامحدودیتمتحد،ملل
.پرداختشانگهايهمکاريسازماندرایرانعیارتمامعضویتمسألهبررسیبهمجدداًتوانمینزدیکآیندهدر

باایرانیان. رسدمیسرجوالي20شد،تعیینايهستهموافقتنامهامضايبرايکهماهششمدتکهکنیممییادآوري
مناسببهايتواندمیهاتحریمشرطوقیدبیلغوتنهاکهگفتندوکردنداعالمراخودمواضعتمامقاطعیتوصراحت
کشورهاي. هاستتحریمرفعمنتظرهمبازرگانیجهانتمام. باشدخودايهستهبرنامهزمینهدرآنهاهايگذشتوهاسازش
شرکايبااهتحریمرسمیرفعانتظاربدونآنهاهايشرکتواندپرداختهایرانانرژيبازاربهبازگشتسربررقابتبهاروپایی
ايامنهخاهللاآیت. کنندبازآنهابرابردرخودمنابعسويبهرادرهاکنندنمیعجلهایرانیانولی. کنندمیتعاملخودایرانی
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زاکهبگیردنظردررااروپااتحادیهخیانت»راهبرديکنندگانمصرف«انتخابضمنخواهدمیدولتازایرانروحانیرهبر
شیدهکبیرونالمللیبینانزوايازراایراناستصدددرجمهوررئیسروحانی. نمودپشتیبانیگازيتحریمونفتیمحاصره

فیدمجهانیمسایلحلبرايتواندمیتهرانگريمیانجیکهکندمیخاطرنشانهمچنینوي. یابددستهاتحریملغوبهو
کندنمیسعیمسکوواستنزدیکروسیهبهایرانگیريموضعاین. »اندنیامدهبرآنهاپسازبزرگهايقدرت«کهباشد

.ببردايیکجانبهسودایرانیجدیددیپلماسیاز

رانایبراياوکراینبارابطهدرروسی–آمریکاییروابطدربحرانوروسیهومتحدهایاالتبینجدیدسردجنگاندازچشم
نظرهاياختالفآمریکاباآنهابارابطهدرتهرانکهايمنطقهمسایلزمینهدرواشنگتنباهمکاريبهمسکوکهمعناستبدان

یرتأثجهانبرقوياحتمالبهکریمهسربرروسی-آمریکایینظرهاياختالفعواقب. شدخواهدمتمایلکمتردارد،اصولی
–سکومروابطبانحويبهکهکندطیراژئوپلتیکیعواملازبسیارياستحالهمرحلهبایدجهانوگذشتخواهدمدتیبلند

روسیهعنفبهتهرانخارجیسیاستروزدستورگرایشتجدیدبرايمهمیبهانهبهتواندمیرویارویی. دارندارتباطواشنگتن
درینطرفبالقوهتوانکهشودزیاديراهبرديهايزمینهشاملتواندمیایرانباروسیهتنگاتنگهايهمکاري. شودتبدیل

بایدنخارجیعاملکهحالیدراستکشوردورهبرانسیاسیارادهبهمنوطامراین. استنشدهبالفعلکنونتاهازمینهاین
.باشدداشتهايکنندهتعییناهمیت

******

انزوايدرتواندمیخودشاکنونکند،اعالم»مطرود«است،ناراضیآنهارفتارازکهراکشورهاییداردعادتکهمتحدهایاالت
اوبامااراكبدولتسیاستویابدمیتنزلجهانیسیاستمرکزعنوانبهواشنگتنحقوقیموقعیت. بگیردقرارالمللیبین

مسألهوتانافغانسعراق،عملیاتازبعدکهنیستتصادفی. استشدهراهبردياشتباهیوبینانهکوتهسیاستایران،بهنسبت
. دانندمیاخیرسال100طیکشوررهبرترینضعیفرااوهاآمریکاییونامندمی»لنگاردك«رااوباماباراكسوریه،

چارچوبدرتهرانکهشودمیردروسیهسويازپیشازبیشمیانهخاورمنطقهدرفرمانرواییبرمبنیسفیدکاخادعاهاي
شورکدوحمایتدرامراینکه(داردمطابقتروسیهمنافعباایرانملیمنافعوقتی. استمسکوطبیعیمتحدسیاستاین

ودخرفتاربتواندروحانیدولتکهداشتانتظارتوانمی،)استیافتهتبلوربعدبه2011سالازسوریهدراسدبشاردولتاز
میابایجراغربباآنروابطسرگیريازایرانمدتبلندمنافعدیگر،سوياز. کندهماهنگترتنگاتنگطوربهمسکوبارا

.کندبرقرارروسیهعلیهراغربباهمکاريکندنمیسعیولیکشدنمیدستهدفاینازتهران. کند
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استعمارعصرسندرومودمکراسی
لیتوینتسفگنادي

اروپااتحادیهراهبرددرباره«عنوانتحتاروپاپارلمانقطعنامه
بعضیدربرگیرندهجاريسالآوریل3مصوب»ایرانبهنسبت
همکارياسالمیجمهوريبهقطعنامهایندر. استسازندهنکات

زیستمحیطازحفاظتزمینهدرمخدر،موادبامبارزهزمینهدر
پیشنهادپارلمانینمایندگیهايهیأتودانشجویانتبادلنیزو

آنازبعدوشدهختمهمینجابهسازندهبخشولی. شودمی
پارلماننمایندگان. شوندمیشروعنزاکتبیهايتوصیهوانتقاد
رعایتعدمایران،اسالمیجمهوريدربشرحقوقنقضبهاروپا

عاديادعاهااین. کنندمیاشارهانتخاباتیقوانینهايکوتاهیو2013سالجمهوريریاستانتخاباتدردمکراتیکموازین
اهمالقاتترفعالبرگزاريبرمبنیاروپاپارلمانطرفازآیندهاعزامیهايهیأتبرايویژههايتوصیهولیاستمعمولیو
درخواست. داردشباهتاروپااتحادیهعضوغیرومستقلکشورایران،داخلیاموردرآشکارمداخلهبهایران،مخالفانبا

محضآمیزتحریککاریکبازانجنسهمبرايهاممنوعیتوهامحدودیتلغوبرمبنیایرانمقاماتازاروپایینمایندگان
.است

هستندبازانجنسهمفکربهاروپایینمایندگانوخویشفکربهکسهر

فهمندمی،اندنشستهاستراسبورگدرکهکسانیآیاکهنکندسئوالخودازتواندنمیبخواند،راقطعنامهاینمتنکهکسی
فلسفهازتنهانهبایدهاخواستایناجرايوپذیرشمنظوربهایرانفرستند؟میکشورکدامبرايراخودهايدرخواست

سالههزارهویتتمامازمجموعدروفرهنگوتاریخمردم،هايسنتاسالم،دینازبلکهخوددولتیایدئولوژيوسیاسی
زاگذشتبهآمیختهستایشمستحقاینکهبرايداد؟خواهدتنکاراینبهچیزيچهراهدروکسیچه. بکشددستخود

ستانگرجدرحتیاند؟دادهدستازراخودعقلجنسیمسایلبهتوجهفرطازکهشوندلیبرالیدینبیسیاستمدارانطرف
ماییراهپیبرگزاريدورچنداننهگذشتهدرکند،میمعرفیلیبرالدمکراسینمونهبهشبیهچیزيعنوانبهراآنغربکه

ارانگناهکاینکردنمتفرقبرايتفلیسمردمازنفرهزارهادهوانگیختبررامردموسیعاعتراضاتبازانجنسهمنافرجام
وتدعایناست،آنقوتنقطهسنتیهايارزشواسالمبهپایبنديکهایرانیجامعهدر. ریختندهاخیابانبهناشناسخدا

.انگیزندنمیبرچندشوتحقیرجزچیزيها

فاقدوسازندهغیر«راقطعنامهاینودادهخرجبهزیادينزاکتایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد
زاشرایطیچنینبادادنخواهداجازهاروپاپارلمانطرفازهیأتیهیچبهدولت: «کردتأکیدوزیر. دانست»مسئولیتحس
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یناصدوربارابطهدرایرانمجلسخارجیسیاستوملیامنیتکمیسیونرئیسبروجرديعالءالدین. »کندبازدیدایران
.کردابرازتهراندراروپااتحادیهنمایندگیافتتاحباراخودقاطعانهمخالفتقطعنامه،

کهردکصادرروسیهترکیببهکریمهبازگشتواوکراینبحراندربارهايقطعنامهاروپاشورايپارلمانیمجمعبعدروزچند
. خواند»روسیضدروحیهشدتوتزویرنظرازوحشتناك«راآنروسیهدومايالمللبینامورکمیتهرئیسپوشکوفآلکسی

هايهیأتدرشرکتومجمعدردادنرأيحق2014سالپایانتاروسیهفدراسیوننمایندگیهیأتسند،اینموجببه
خاصیوناگهانیچیزامراین. شدنداخراجمجمعرئیسههايارگانهمهازروسیهنمایندگانودادهدستازرامجمعناظران
.کردخواهدوکندمیکرده،اتخاذروسیضدمواضعمسایلهمهزمینهدروهمیشهاروپاشورايپارلمانیمجمعزیرانیست

سلناذهاندربازيجنسهمتبلیغاتنفوذکردنمحدودزمینهدرروسیهفدراسیونقوانینازبارهااروپاپارلماننمایندگان
.اندکردهانتقادآمیزانزجارلحنباشد،برخوردارکشورشهروندانهمگانیحمایتازمربوطهقانونکهجوان

تسیاسوداخلیاموردرمدنی،هايآزاديوبشرحقوقرعایتبرنظارتبهانهبهدهیممیاجازهاروپااتحادیهبهمامتأسفانه
تدسمعیارقطعاًاین. کندنمیتوجهغربدربشرحقوقودمکراسیحقیقیوضعیتبهکسیولی. کندمداخلهماخارجی

سنتاياحیبهترجديصورتبهوگرفتهالگوایرانازبایدما. نیستمشخصکشورهربابرخوردشیوهتعیینزمینهدراول
در»مطرودکشورهاي«بهشدنتبدیلازنبایدکشورماندو. بپردازیمخودفرهنگیوسیاسی–اجتماعیحقوقی،دولتی،
یمشروعراغرباخالقیوعقیدتیتجاوزبافعالمقاومتهادولتوهاملتفزایندهتعدادزیرابترسندالمللیبینصحنه
.کنند

لیبرالسیاستخدمتدرعلم

ایلینويیالتاغربیشمالدانشگاهمتخصصین: دادخبرعلمیدهندهتکاناکتشافازبریتانیاسی-بی-بیتلویزیونیشبکه
خصوصمطبیعتمحصولاینآمریکایی،دانشمندانادعايبه. شدند»اندیشیآزادولیبرالیسمژن«کشفبهموفق) آمریکا(

یبرالیسمللذا. کنندمیزندگیشمالیآمریکايواروپامعاصردمکراتیککشورهايدرکهاستهاییملتبلکهآدمبنیهمهنه
ینبمتقابلارتباطباراولینبرايما: «داشتاظهارتمامجدیتباپژوهشاینعلمیرهبر»چیاوجوآن. «داردژنتیکسرشت

ونین،سروتفعالیتچگونگیوسرعتمسئولکهکردیمکشفراژنیفعالیتولیبرالجامعهفرهنگیواجتماعیهايارزش
.»هاستتکانهانتقالعاملانسانمغزدرکهاستشیمیاییماده

کهاشتندگذنمایشبهرا»اجتماعیداروینیسم«ونژادپرستیشدهشناختهژنبارچندمینبرايفقطایلینويایالتمحققان
نتقلمانسانیجامعهبهحیواناتجهانازکهاستطبیعیگزینشاصلاین. استجانبههمهرقابتبرمبتنیآناخالقیحکم
هايجنگبهگذشتهدرکهاستشمالیآمریکايوغربیاروپايساکنانمخصوصهمهازبیشترژناینواقعاً. استشده

نژاین. اندنشدهرها»سیاهوسفید«بههاانسانتقسیمبرمبنیخودخاصعادتازکنونتاوشدهمعروفاستعمارگرانه
.کندمیبروزهمجهانیسیاستدرهرازگاهی

والیسملیبرگسترشفکربهتنهاگویاکهراشمالیامریکايدرآنهاسرپرستانواروپاییسیاستمدارانکهاستژنهمین
جهانهايملتبهبشرحقوقودمکراسیازخودهايبرداشتنزاکتبیتحمیلبههستند،جهانسراسردرآزاداندیشی
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البجواقعیتیکبهبایدصورتایندر. نظامیزوربهتوسلباگاهیبلکهاستداللوحرفباتنهانههمآندهد،میسوق
نظررفصروسیهوایراناین،بربنا. کندنمیسرایتانسانبهانسانازویروسخالفبرژنکهکندمیتأکیدعلم: کردتوجه

فرهنگمبلغانکهآیدمینظربه. استمتفاوتماژنوماخونزیرابگیرندیادراغربیلیبرالیسمتوانندنمیهاتالشهمهاز
مترکخودشانزحمتکهکنیمتنظیمراخودزندگیخودمانماکهدهنداجازهوکنندرهارامااکتشافاینازبعدبایدغربی
خودحمالتدفعنگرانکهمورديهردرکهبدهنداخالقدرسمابهبایدحتماًوبگیرندآرامتوانندنمیآنهاولی. شود

.یابدمیتکاملگرانهسرکوبعملیاتوجنگیتهدیدهايبههادرسایننباشند،

گرددمیبرايپردهبیاستعمارنظریهبهلیبرالاندیشهاساسیجریانسوسیالیستیاردوگاهوشوروياتحادفروپاشیازبعد
قیدتیعجذابیتکهلیبرالجهان. استشدهعاريهابهانهسایرو»پیشرفتنامبههمکاري«صورتبهپوششیهرازدیگرکه
لفاتت. شودمتوسلنظامیزوربهبیشتراستمجبورگردد،میاقتصاديمشکالتدستخوشپیشازبیشودادهدستازرا
یستزمحیطویرانیزندگی،تأمینهايسامانهواجتماعیامورویرانیآوارگان،سیالبانسانی،فجایعنظامیان،غیرمیاندر
ارتغوقتلدادگريبیاقتصادي،سقوطمذهبی،وقومیبینمناقشاتوهاجنگمسکونی،مناطقکردنیکسانخاكباو

ستان،افغانبهآمریکاییرسمبه»دمکراسیصدور«واقعینتایجهمگیکران،بیمالیفسادوجناییتجارتانواعهمهرشدها،
عملیاوکرایندرراسناریواینکنندمیسعیاکنونهمغربتمدنمبلغان. هستندسوریهبهحاالولیبییوگسالوي،عراق،
جهتدرهاتالشکهایمدیدهاخیرهايسالدرما: «داشتاظهارفدرالپارلمانبرايسالیانهپیامدرپوتینوالدیمیر. بکنند

. »شدمیمنجربزرگخونریزيوگريوحشیانحطاط،بهعملدردیگرکشورهايبهتوسعهترپیشرفتهالگويتحمیل
. انددهآورباربهفراوانیمشکالتایرانملتبرايوشدهاعمالایرانعلیهوحشتناکیهايتحریمتصنعیبهانهبههمینطور

نکردهتغییرهاروشایناخیرسدهدوطیکهدهدمینشانایرانباغربروابطتاریخچهبهسطحیوسرسرينگاهحتی
.است

هستندپایبندسنتیهايارزشبهدوهرایرانوروسیه

استوارملناکاوکاملبههاملتنژادپرستانهبنديتقسیمبرکهجهانیاموردرتجاوزکارانهرفتاربااسالمومسیحیتدیندو
امتناع،»قهعتیهايپدیدهباجنگ«وپیکارجویانهدینیبیازلیبرالنخبگانلذا. کنندمیتقابلقاطعیتومتانتبااست،

ملیمرزهايازامتناعبهدعوتووطنیجهان،)جنسیوقومیطبقاتی،مذهبی،(جمعیدستههویتانواعهمهازنمایشی
ازاعدففمینیسم،سازي،آزاددمکراسی،ترویجمدنی،جامعهبشر،حقوقایدئولوژيازاعمبعدينظریاتهمه. گیرندمیبهره

.تاسجهانیابعاددرلیبرالایدئولوژيشدهشناختهمرکزمتحدهایاالت. شوندمیساختهاساسهمینبرغیره،وهااقلیت

است،یافتهگسترشجوامعداخلدروهاقارههمهدراکنونهمکه»عقیدتیجدیدجنگ«ایندرایراناسالمیجمهوري
دوبینرقابتوهاتمدندوگانگیبرروزهرخودخارجیوداخلیسیاستباایران. شودمیتبدیلروسیهطبیعیمتحدبه

ربحاکممحافلدرآنرهبرانوهاآرمانایرانی،انقالبکهنیستتعجبجاي. کندمیتأکیدتاریخیروندجایگزینطرح
نفوذازرهاییدرصددکهملتی. شودمیجنگیهشدارهايموجبگاهیوکردهتحریکراناراحتیوانزجاراحساساتغرب

سوءبادتواننمیباشد،آمدهبرخودسنتیبینیجهانبرخودزندگیکردنمبتنیواقیانوسیماورايهايارزشهیپنوتیزمو
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جامعه«اصولبیفلسفهبهغرب،اقتصاديخودخواهیبهاعتراضیهر»آزادجهان«در. شودروبروغربهمدرديوتفاهم
.رددگسرکوببالفاصلهبایدکهشودمیتلقیشورشیعنوانبهکننده،اغفالوکنندهفاسدعمومیفرهنگو»مصرفی

شدهجهانیسراسريبحرانازرفتبرونهايراهوهاملتزندگیادامهچگونگیدربارهآشکاروبازمجادلهواردغربباایران
ياروپاتمدنخود. شودمعرفیمسیحیتبااسالمبرخوردعنوانبهغربوجنوببینمناقشهکهنیستدرستولی. است
ددارتوجهیقابلنفوذاسالمجهاندرایران. استکردهاعالممسیحیضدواقعدرودینبی،»مسیحیبعدما«راخودغربی

باهمکاريآن،برعالوه. بدهدبیشتريوزناسالمیکشورهايباآنهايتماسدرمسکوبهتواندمیایرانباهمکاريکه
.استسودآورالعادهفوقهماقتصاديلحاظبهروسیهبرايایرانیطرف

******

معنیهبعنوانهیچبهاست،پایبندبدانتهرانوکندمیصحبتآندربارهمسکوکهفرهنگیوسیاسیسالمکاريمحافظه
فوظمحآرزويمعنیبهکاريمحافظه. نیستآنهاازآیندهدورنمايسلبووسطیقروناوضاعبهگذشته،بههاملتکشاندن

حرکتحیندربایدارزند؛میباختنجانوکردنزندگیبههاارزشاینزیرااستمتغیرجهاندرجاویدانهايارزشکردن
مشویمیمتوجهپیشازبیشما. کردسیاسیگذرايمدلبرقوزرقصرفرامردمطالییجاننبایدوگرفتدستآنهااز

حرامچیزهرکردنحاللومشکوكحقوقکاربردي،هايآزاديازايمجموعهباتواننمیرامعنويواقعیهايارزشکه
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