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چکیده مطالب

مطالباصلواساسیموضوعاسالمی،جمهوريپیراموناهمیتپرومبرمتحوالتهمه
. دهدمیتشکیلراروسیهچاپ»معاصرایران«سیاسیمجلهدوموسیجدیدشماره

رویدادهاوتحوالت. آمددرچاپزیرازروسیزبانبهپیشروزچندمجلهشمارهاین
تهرانبینشراکتبرايبهینههايقالبفشردهجستجويوجود،اینباولیبودهزیاد

کشوردوبینجدیدمناسباتهايپایه. شودمحسوباساسیگرایشبایدمسکو،و
وامنیتجدیدمعماريروابطاینکهشودمیریزيپیتمامپیگیريباوعجلهبدون

راچینومیانهآسیايتافارسخلیجازعظیمیفضايدراقتصاديهايهمکاري
.دهدمیتشکیل

اسالمیجمهوريروسیه،(ساحلیکشورهايخارجیسیاستنهادهايسراناجالس
تشکیلمسکودرآوریل22روز) ترکمنستانوآذربایجانجمهوريقزاقستان،ایران،

دریايازبرداريبهرهحقوقیهايجنبههماهنگیخارجه،وزیراناجالساینهدف. شد
آستراخاناجالس«مقاله. استالزمعیارتمامموافقتنامهکردنهماهنگبرايجدیدهايرایزنیکهشدمعلومولیبودخزر

آنهاکردنبرطرفهايراهونظرهااختالفبهکند،میافتتاحرامجلهشمارهاینکه»خزرساحلیکشورهايانتظاراتو
.استیافتهاختصاص

اسیکارشنمحافلپهلويدوواکنشباداد،انجامایراندرويکهمذاکراتیوتهرانبهروسیهانرژيوزیرنواكالکساندرسفر
بینانخوشکهحالیدراستنرسیدهامضابههنوز»نفتیبزرگقرارداد«کهکردندخاطرنشاننومیديبابدبینان. شدروبرو
درراایرانبرقنیرويهايشبکهکاملآوريروزبهوآبیبرقوحرارتیهاينیروگاهساختزمینهدرجدیدمشتركطرح
یول: «استآمدههمچنین»تهرانازنواكالکساندردیدارنتایجپیرامون«عنوانتحتمطلبیدر. دادندقرارخودتوجهمرکز

کاريوازندهسلغایتمرحلهدرحد،ازبیشبدبینیوحدازبیشتوقعاتبینابیندقیقاً ایرانی-روسیروابطحقیقیوضعیت
».داردقرار

باریمهکاتحادتجدیدازکهاستغربتجاوزکارانهگیريموضعتقصیراینکهیابدمیشدتروسیهپیرامونخارجیجوولی
جمهوريازبهترکسیچهولی. استآمدهپدیدسیاسیآفاقدرروسیهعلیههاتحریماعمالخطر. استناراضیروسیه

شدرنرخکاهشازحالعیندربلکهبکندمؤثريمقابلهآمریکاییهايتحریمباتنهانهمعاصرجهاندرتواندمیاسالمی
رانایتجربهبههاتحریمباخودمبارزهدرروسیه«عنوانتحت»روایران«تحریریههیأتمقالهدر. کندجلوگیرياقتصادي

یسسروعملیاتدیپلماتیک،سنتیفشارازتاهاتحریمازبیشترجاريشرایطدرمتحدهایاالت: «استآمده»دارداحتیاج
فشارابمقابلهآمیزموفقیتتجربهاززمنیهایندرایران. کندمیاستفادهزوربهتوسلازهشداروجنگیعملیاتویژه،هاي
.»گیردقرارمسکوتقاضايموردبایدتجربهاینکهاستبرخوردارغرب
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جهتدرمهمیگامنظامی،دفاعوامنیتزمینهدرهمکاريگسترشچارچوبدرپکندرچینوایراندفاعوزیرانمالقات
پکن.استشدهتروریسموگريافراطیگسترشبارابطهدرمشتركهاينگرانیکردنبرطرفوکشوردوهرثباتتأمین

علتهمینبهوبودهایراناسالمیجمهوريراهبرديواقتصاديسیاسی،اساسیشرکايازیکیاخیرسالهادهطولدر
وچینایران،«مطلبدرامرجزئیات. استداشتهعظیمیاهمیتکشوردوهربرايهمیشهدوجانبههايهمکاريگسترش

.استشدهتشریح»سومهزارهدرابریشمراهدفاعیویژگی

یراناسويازخطرازهاسعوديبازدارندگیزاویهازکارشناساناکثرتوسطسعوديعربستانگذشتهماهاواخرنظامیرزمایش
عربستانهايزرادخانهازجنگیوسایلبعضینمایشوفارسخلیجپادشاهیبزرگترینهايژنرالاظهارات. شدارزیابی

اینهدفان،عربستکلستادرئیسالقبیلعبداهللابنحسنگفتهبه. کرداشارهواقعیتاینبهمستقیمغیرطوربهسعودي
مانندسعودآلخاندان. بودتجاوزازبازدارندگیزمینهدرمسلحنیروهايامکاناتآزمایشوآمادگیسطحارتقايرزمایش،

عربستانازناشیجنگیخطراتدیگرهايویژگیوموضوعاین. کندمیتلقیخوددشمنتریناحتمالیراایرانسابق
.استشدهتشریح»نیستآنهدفتنهاایران: سعوديعربستاننظامیزورنمایش«مقالهدرسعودي

زیرونخستشریفنوازدیدارمثال،عنوانبه. بودمنطقهدرآنهمسایگانباایراندیپلماتیکفعالهايتماسزمانمی،ماه
واضعمپیشبردجهتجدیدامکاناتکردنپیدابرايمیانهخاورکلیديبازیگرانهمههايتالشمرحلهباایرانازپاکستان

هايمتحریرژیم. افتندمیسکهازتدریجبههادولتبینروابطبرقراريراهسربرقبلیسدهاي. شدمصادفخودايمنطقه
جملهزاوایرانبزرگهمسایگانازیکهیچ. شودتضعیفاینازبیشکهرودمیانتظاروشدهتضعیفکنونتاایرانیضد

رصتفاینخیرازنیستندحاضرهستند،ایرانسنتیمخالفانکهآنايمنطقهشرکايتریننزدیکوسعوديعربستان
تیزايهگوشه: سعوديعربستان–پاکستان–ایرانمثلث«عنوانتحتمطلب. بگذرندتهرانباروابطبهبودبرايمغتنم
.دارداختصاصآید،میوجودبهکهاوضاعیهايکاريریزهوجزئیاتبه»شوندمیصاف

کهسیاسیاوضاعبهعنایتباایرانوروسیه«اینکهبرمبنیایرانوروسیهدفاعوزیراندهقانحسینوشویگوسرگئیبیانیه
جریاندرگذشتههفتهکه»دادخواهندادامهفنینظامیونظامیهايهمکاريتوسعهبهاست،آمدهوجودبهجهاندر

. ردیدگتبدیلواقعیانگیزهیجانخبریکبهشد،بیانمسکوامنیتالمللیبینکنفرانسقالبدرآنهادوجانبهمالقات
یرازاستمبرمضرورتیتهرانبرايهمومسکوبرايهمشد،اعالمایرانوروسیهدفاعوزیرانتوسطکهفنینظامیهمکاري
شراکتبدونایرانوروسیهکهاستاینآنوکردهخطورسیاستبهناآگاهوعاديمردمحتیذهنبهذیلسادهاندیشه

لمتحمجديخساراتالمللی،بینجنایاتبامبارزهودفاعیامورتااقتصادازاعممختلفهايزمینهدرتعاملوتنگاتنگ
مکاريهاحیاي: ایران–روسیه«مقالهبهکشوردونظامیانفعلیگفتگويهايویژگیواندازچشمبهآگاهیبراي. شدخواهند
.فرماییدمراجعه»فنینظامی

رااسالمیجمهوريفعلیدولتدیپلماتیکاقداماتطیفگسترشاساسچینازایرانجمهوررئیسروحانیحسندیدار
یکیدروي. بوددادهاطالعدولتخارجیسیاستدرجدیدگرایشازسفراینازقبلمدتیجمهوررئیس. استکردهفراهم

اريهمکبناياستصدددرایرانکهداشتاظهارناگهاندیپلماتیک،اموربهاشارهضمنخوداخیرتلویزیونیهايمصاحبهاز
ایرانجمهوررئیسکهکردمیخیالکهراغربروحانیبیاناتاین. بگذاردراچینوروسیهشرقیقدرتدوباجدید

دتممیاندراقلحدروحانیخارجیسیاستتیمهدفاگر. کردگیرغافلاست،گراییغربتقریباً ورومیانهسیاستمدار
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هبسفرباهمزمانکهاقداماتیشرایطدرایرانجمهوررئیسطرفدارانآرزوياینآیاباشد،غرببلوكسويازهاتحریملغو
،»استغرببادشمنیبدونشرقسمتبهحرکتروحانی،سیاست«مقالهنویسندهیافت؟خواهدتحققشد،اعالمچین
.دهدپاسخسئوالاینبهکندمیسعی

چارچوبدراخیرماهششطیاسالمیجمهوريکهشدشروعحالیدرروسیهوچینمسئولینباایراننمایندگانمذاکرات
رامتحدهایاالتواروپااتحادیهنسبیاعتماداقلحداستنشدهموفقوینوژنودرغربیهايدیپلماتبامنظمهايمالقات

هايقدرترحمیاخشمبهخودسرنوشتکردنمنوطازاستدادهیادایرانبهگذشتههايسالتجربه. کندجلبخودبه
. ستامتحدانوشرکاداشتنبرناظرآنهامهمترینکهکندمیدیکتهرادیگريقوانینمعاصرجهانولیکندخودداريدیگر

هدفهمینبهکنید،مطالعهراآندوموسیجدیدشمارهتوانیدمیامروزهمینشماکه»معاصرایران«ماهنامهواقع،در
.داردمیمبذولاساسیتوجهکشورماندوبینپیمانیهموشراکتروابطبرقراريبهیعنیاساسی



20145می–32شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

تهرانازنواكالکساندردیدارنتایجپیرامون

ایراندرويکهمذاکراتیوتهرانبهروسیهانرژيوزیرنواكالکساندرسفر
ينومیدبابدبینان. شدروبروکارشناسیمحافلپهلويدوواکنشباداد،انجام

دراستنرسیدهامضابههنوز»نفتیبزرگقرارداد«کهکردندخاطرنشان
هاينیروگاهساختزمینهدرجدیدمشتركطرحخوشبینانکهحالی

درراایرانبرقنیرويهايشبکهکاملآوريروزبهوآبیبرقوحرارتی
.دادندقرارخودتوجهمرکز

وسازندهلغایتمرحلهدرحد،ازبیشبدبینیوحدازبیشتوقعاتبینابیندقیقاًایرانی-روسیروابطحقیقیوضعیتولی
د،کنمیرصدراهمدیگرسويبهتهرانومسکوحرکاتهمهکهواشنگتنرسمیواکنشکهآیدمینظربه. داردقرارکاري
درکشورودمسئولینگرفتهشکلسیاسیخطکهاستروشن. باشدمیایرانی-روسیروابطواقعیسطحنشانگرتریندقیق
مشتركهايطرحبهرسدچهشود،میمتحدهایاالتبرحاکممحافلآشکارانزجارباعثراهبرديشراکتبرقراريجهت

.کندمیهیتسریانیمهحالتدچارراواشنگتنکهاقتصادي

عالمااوباماباراكدولتتوسطکهایرانحقدرمتحدهایاالت»جویانهصلح«ابتکاراتوجودباکهاستاینتوجهجالبنکته
بچارچودرکهپسربوشجرجدکترینکهاندنکردهاعالم-! هرگز–هرگزکنونتادولتاینرسمینمایندگانشوند،می
تمسکو. استشدهشناختهسیاسیاشتباهعنوانبهشد،اعالمشرارتمحورعضوومطرودکشوريایراناسالمیجمهوريآن

یاسیسشخصیتیامغضوبکشوراعالماصلزیرااستدركقابلگروهیهايرسانهودولتیمسئولینتوسطنکتهاینشدن
اسبمنفرصتسرمتحدهایاالت. استنرفتهبیناز) اقداماینسیاسیواقتصاديتبعاتهمهو(»مطرود«عنوانبهمغضوب

.گیردمیکاربهفعالطوربهوکشیدهبیرونخودخارجیسیاستزرادخانهازرااصلاین

عالماامکانآشکارطوربهغربگروهیهايرسانهدرامروزه. استافتادهتعویقبهفقطبلکهنشدهلغوایرانیضدهايتحریم
ومسکومشتركهايطرحکهشودمیفهمقابلواقعیتاینشرایطایندر. شودمیبررسیمطرودکشورعنوانبهروسیه
غیراسلحه«مهمترینکارآییزیراشوندمیواشنگتنآشکارناراحتیباعثهستند،سریعرشدحالدراقتصاددوکهتهران

دونبوخودابتکاربهراهاتحریمآمریکاکهاستگفتنی. گذاردمیخطرمعرضدرراهاتحریمرژیمیعنیآمریکا»مرگبار
.کندمیاعمالدیگرکشورهايعلیهمللسازمانمنشوروالمللبینحقوقموازینبهتوجه

جدیدطرحکهبودآنازحاکیتهرانبهروسیهانرژيوزیرنواكالکساندرسفرنتایجازغربگروهیهايرسانهاساسیارزیابی
کیاز»نفتیبزرگقرارداد«باهمراهشود،میجلببدانهمآذربایجانکهکشوردوبین»انرژيپل«ایجادروسی–ایرانی

سويازوگذاردمیعقیمرااوکراینتماموکریمهازايدرمسکواقتصاديمجازاتجهتدراوباماباراكدولتراهبردسو،
درایرانگیريموضعدرنفوذاعمالجهتتهرانضدهايتحریمازاستفادهسوءجهتدرواشنگتنهايبرنامهدوردیگر،
.کشدمیسیاهیبطالنخطموشکیوايهستههايبرنامهقبال
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»نفتیبزرگقرارداد«

جهتدرغربیهايطرحبااليقبرسنگبهشوند،محسوباقتصاديعظیمهايطرحتوانندمیاغراقبدونکهطرحدواین
هبهايبرنامههمزمان. اندشدهتبدیلتهرانبرفشاراعمالبراياقتصاديهاياهرمازاستفادهوایرانیبازارکردنانحصاري
خاورطقهمننفوذباکنشگرمقامازمسکوکردنکناربروانرژيوارداتکردنمتنوعطریقازروسیهبودجهکشاندنفروپاشی

.رودمیدانزبالهبهمرکزيآسیايومیانه

ایرانینفتبشکههزار500ودالرمیلیارد20معادلآنحجمکه»نفتیبزرگقرارداد«بارهدر»روایران«رسانیاطالعپایگاه
مطالب) کردخواهدپرداخترانفتاینمهندسیخدماتوصنعتیمحصوالتوسیلهبهروسیهکه(شودمیبرآوردروزدر

موفقشورکدودولتیهايدستگاهکهاستبودهاینکنونتاقراردادایننشدنامضاعلتتنها. استکردهدرجمفصلیبسیار
وزارتخانهامضاي900حدودمستلزمقرارداداین»بدنه. «آورندعملبهراگوناگونهايهماهنگیعظیمحجمسرعتبهنشدند

دندنشموفقمختلفدالیلبهایرانیوروسطرفینکهاستالحاقیهايپروتکلواساسیمتنرويبرمختلفنهادهايوها
.دهندانجامراکاراینکوتاهینسبتاً مدتطی

شاملگردینصفولیاستکارنصفتنهاقراردادانعقادزیرابرسدنظربهاستممکنکهنیستبحرانیحدآنتامسألهولی
روزبه. نیستايسادهکاربازاراصولبرمبتنیاقتصادشرایطدرکهاستدیگراجراییوتولیديهايظرفیتمنابع،تدارك
رشدنیزآیندهدررقماینکهاستشدهروسیهداخلدرخامنفتمصرفافزایشموجبروسیهايپاالیشگاهجاريآوري

کاهشتنمیلیون236,6تارقماین2013سالدروکردصادرنفتتنمیلیون2012،239,9سالدرروسیه. کردخواهد
360(راچینبهاسواپصادراتبایدحالهمیندرما. شودمتوقفصادراتکاهشروندکهاستبعیدجاريسالدرکهیافت

نفتانتقاللولهخطهايظرفیتکاراینبرايکهآوریمعملبه) دالرمیلیارد270حدودمعادلوسال25ظرفتنمیلیون
»نفتترانس«شرکت. کندنمیکفایت) شودمیمنتهیچینبهلولهخطاینشاخهیککه(آراماقیانوس–شرقیسیبري

وار،دشمسایلاینهمه. استدادههشدارامراینازدفعاتبهکنونتااست،روسیهنفتانتقاللولهخطانحصاريصاحبکه
.استگیروقتکاراینکهکنندمیایجابرانفتیبزرگقرارداداجرايمسایلهمهبررسیوفراوانهايهماهنگی

نمکبا»انرژيپل«

ست،اترسادهفنینظرازداد،انجاممذاکراتموردایندرتهراندرنواكالکساندروکردپیشنهادروسیهکهانرژيپلساخت
کاردردالرمیلیارد10الی8معادلقرارداد. باشداطالققابلابعاد،اینباوباالسطحاینهايطرحبه»ساده«واژهچنانچه

املکتقریباًآوريروزبهوجدیدنیروگاهیظرفیتهايساختایران،بهروسیهبرقنیرويمگاوات500صدوربرناظرکهاست
زاانرژيترانزیت. استکردهنمکباراقرارداداین،طرحاینبهآذربایجانجلب. استایرانبرقنیرويتوزیعهايشبکه
فنینظرازآذربایجان«کهداداطالعآذربایجانانرژيوزیرمعاونعباسوفناطق. گرفتخواهدصورتکشوراینطریق

رقبانتقالخطوطهمه. استشدهآمادهخودسرزمینطریقازایرانبهروسیهازبرقنیرويترانزیتآغازبرايکهمدتهاست
.»هستندآمادهکاراینبرايفرعیهايپستو
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تاوسیهروآذربایجانبرقانتقالخطوطواقعدر. نیستانرژيپلایجادفنیپذیريتحققجدیدتأییدتنهاعباسوفاظهارات
طریقزاایرانوآذربایجانبینانرژيتبادل. اندشدهمتصلهمبه»یاالما«و»دربند«برقتوزیعهايشبکهوسیلهبهکنون

خاكازکهآرازوجلفاکیلومتري132بااليولتاژخطوطوآستارا،2آبادپارس،1آبادپارس: گیردمیصورتذیلخطپنج
دیگرپلسرپرستکهاستواشنگتنبناگوشبهسیاسیجانانهسیلیهمچنیناین. گذرندمینخجوانخودمختارجمهوري

توافقات«مشترك،بلندپروازانههايطرححدازطرحاین. باشدمیCASA-1000نامبهسابقشورويفضايدرانرژي
.استنگذاشتهفراترپازیباسایتو»اصولی

امکاناتوروسیهاقتصاديتواننمایانالعادهفوقاثباتآذربایجان،سرزمینطریقازایران–روسیهانرژيپلطرحاجراي
یکشربااقتصاديهمگراییهايبرنامهتدریجیاجراياستعدادنشانهنیزوسابقشورويفضايبرآننرمگذاريتأثیر

امکان«برمبنیتهراندرمذاکراتجریاندرروسوایرانطرفینمتعدددارمعنیهايکنایه. باشدمیباکوچوندشواري
آنچهازفرضیقراردادهايسیاسیمحتوايکهدهیماحتمالدهندمیاجازهمابه»طرحاینبهدیگرکشورهايشدنملحق

...استتوأمبیشتريمسایلباهمواستترعمیقهم. باشدترعمیقمراتببهآیدمینظربهاولوهلهدرکه

متقابلروابطجاريفرمول: تهران–مسکو

خارجیسیاستهايگیريجهتبارهدرداخلیجديهايمجادلهومسکووتهرانبرخارجیاقتصاديودیپلماتیکفشار
رعتسبرباشد،نینداختهمخاطرهبهراراهبرديشراکتخطاگرحتیاست،جریاندرکشوردوسیاسینخبگانمیاندرکه

اسیسیبچگانهرفتارمسایل،اینازاغماضکهتهراندرهمودارندوجودمسکودرهمگفتگومسایل. گذاردمیاثرآنتوسعه
.بودخواهد

مسایلدرباره5+1گروهغربیقسمتباآمیزموفقیتمذاکراتاجرايحاضرحالدرکهدارنداعتقادایرانینخبگانازبخشی
شرایطایندر. شدخواهدهاتحریمرژیمرفعموجبامرهمینآنهاگمانبهزیرادارداولویتاسالمیجمهوريبرايايهسته

رامذاکراتدرایرانمواضعتواندمیشود،میواشنگتنآشکارمخالفتوناراحتیموجبکهروسیهباروابطسریعنزدیکی
ازابرتهرانومسکوبیناقتصاديهايتماسهمهباراخودمخالفتصریحاً آمریکادولترسمینمایندگان. سازدتردشوار
جديعموانایرانی–آمریکاییمذاکراتراهسربرتواندمیتهران–مسکوروابطگسترشکهکنندمیاعالمپردهبیوکرده

.آوردوجودبه

آمریکایی–روسیروابطدر»شدیدسرماي«شرایطدرایرانباروابطنزدیکیکهمعتقدندمسکونخبگاننفوذبابخشهمزمان
درومسکمعینانزوايباعثوباشدداشتهدنبالبهغربیهايتحریمصورتبهمنفیعواقبروسیهاقتصادبرايتواندمی

.نمایندمیتالشآنایجادبرايناتوومتحدهایاالتکهشودالمللیبینصحنه

******

هبراذیلفرمولولیشودنمیراهبرديشراکتطومارپیچیدنهمدرموجبایرانیوروسنخبگانازايدستههاينگرانی
هايگاماهرسربرفنیمسایلولیاستترنزدیکدیگروقتهرازتهرانومسکوبینسیاسیروابطامروزه: نشاندمیکرسی

رناپذیبازگشتاصوالً ايپدیدهتهران،–مسکوروابطراهبردينزدیکی. داردوجودشراکتروابطبرقراريجهتدرمشخص
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مقتضیاتازناشیکهاستعینیروندیکاینآن،برافزون. استکشوردوهرعمیقراهبرديمنافعجوابگويزیرااست
.باشدمیانرژيبخشدرجملهازکشوردوملیامنیتهايچالشومعاصرشرایطدرکشوردواقتصادتوسعه

گیريموضعسیاسی،جاريشرایطالمللی،بیناوضاعبهزیاديحددرکهاستذهنیعاملروابط،نزدیکیسرعتولی
یایرانپنجمستوناست؛نیرومندهنوزولیشدهتضعیفزیاديحددراخیرهايماهدرکهروسی»پنجمستون«نخبگان،

ورعیفاولوهلهدرکهاستوابستهمسایلیانبوهفصلوحلبهوکندمیکسبنفسبهاعتمادوتوانمنديتدریجبهکه
یچیدهپمراتببهبلکهشودنمیختماقتصاديبزرگطرحدوبهایرانی–روسیروابطروزدستور. آیندمینظربهاهمیتکم
رسایوآنشرکايآمریکا،مشارکتبدونخزردریايحقوقیرژیمفصلوحلراهبردتأیید. داردبیشتريابعادواستتر

نزدیکیاولنتایجازیکیشد،اتخاذخزردیگرساحلیکشورهايباهمراهموردایندرتصمیمکهايفرامنطقهکشورهاي
تریندرخشانتاجیکستان،دربرادرکشیوجنگپایاندرایرانوروسیهکنندهتعیینسهم. استشدهایرانی-روسیروابط
.استشدهنوینتاریخدرایرانیروسیتعاملنتیجه

بهدانشمتحوآمریکاتجاوزجلويبتوانندمساعیتشریکباتهرانومسکوکهکردنمیباورکسیتقریباً پیشسالدوتا
فشارخالفربومستقیمطوربهروسیهوایرانکهکردپیشبینیراوضعاینشدنمیحتیپیشسالدوتا. بگیرندراسوریه

یندهآبارابطهدرپیچیدهالعادهفوقمسایل. دهندقراربررسیوبحثموردراخوداقتصاديروابطتوسعهمسایلآمریکایی
عمیقوژرفتحوالتکالم،جان. استپیشدرهنوزمرکزيآسیاياوضاعتوسعهومیانهخاورصلحروندافغانستان،وعراق

.استزمانمسألهتنهاکشوردوبینروابطدرفنیاشکاالتبرآمدنفایقکهاستشدهشروعایرانی–روسیروابطدر
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دارداحتیاجایرانتجربهبههاتحریمباخودمبارزهدرروسیه

سفیدکاخصاحبباآلماناعظمصدرمرکلآنگالمالقاتپیدر
نشود،ثباتبااوکرایناوضاعجاريماهپایانتااگرکهشداعالم

. دارندآمادگیروسیهعلیهجدیدهايتحریماعمالبرايطرفین
اظهارمرکلبامشتركخبريکنفرانسجریاندراوباماباراك
ریاستمیماه25انتخاباتبرگزاريازمسکواگرکهداشت

هايتحریمحاضرندمتحدانکند،ممانعتاوکراینجمهوري
مشغولاروپاییکمیسیونحاضرحالدر. کننداعمالمکملی
سومفازاصطالحبهطراحیوسفیدکاخهايرهنموداجراي

. رودنمیمتقابلاقتصاديجنگآغازچالشبارزیرودادهنشانخودازواکنشداريخویشتنباکرملین. باشدمیهاتحریم
تا. ندکنمیمراجعهروسیهاقتصادبرهاتحریممنفیتأثیرهايبینیپیشبهوکردهمحاسبهرااحتمالیخساراتطرفین
ندهارزالعادهفوقاهمیتازمابرايآنمقاومتتجربهکهاستبودهایرانغرب،اقتصاديفشارنمونهترینسابقهبیکنون
.گرددمیبرخوردارعملی

»سرکش«کشورهايتضعیفوسیلهعنوانبههاتحریم

استیعوساقتصاديهايتحریمطیف. باشدمیواشنگتنخصمانهاستداللترینمهمسابقمانندهاتحریمتهرانبارابطهدر
حالدر.استالمللیبینهايپرداختکردنمسدودونفتیتحریمتاباالهايفناوريصادراتکنترلازاعمتدابیريشاملو

پاارواتحادیهکهآمریکایکجانبهمتعددهايتحریمومتحدمللسازمانامنیتشورايهايتحریمحاويقطعنامهچهارحاضر
همههکاستبودهاعتقاداینبرهمیشهروسیه. شودمیاعمالایرانعلیهاست،کردهپشتیبانیآنهاهايپارامترازبسیارياز

لطمهایراناسالمیجمهوريايهستهبرنامهدربارهمذاکراتبهواستنامشروعامنیت،شورايهايتحریمازغیرهاتحریم
انعقادبهایرانیمسئولینکهاستشدهباعثایرانبرسابقهبیاقتصاديفشارتنهاآمریکادولتنظرازوجود،اینبا. زندمی

سابقبیرژیمما: «کردخاطرنشانموردایندرافتخارنوعیکباآمریکاجمهوررئیس. شوندمندعالقهايهستهمعامله
اداقتصمدتاینطی. ایمکردهمنتفیایرانبرايرانفتصدورازسوددریافتامکانوآوردهوجودبهرااقتصاديهايتحریم
بستگیایرانرفتاربهزیاديحددرآیندهکهاستمعتقداوباماباراك. »استدادهدستازراخودتوان%50ازبیشایران
رفتپیشوجودباسفیدکاخ. »دهیمقرارامتحانموردراایرانیانکهاستمهمبسیارتاکتیکیعملشیوهنظراز«ولیدارد

موردراایرانجدیددیپلماسیاستقامتوپایداريداردزیاديوسوسهایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتآمیزموفقیت
.دهدقرارآزمایش

علیه،5+1گروهبامذاکراتدرايهستهپروندهبستنبهایرانمقاماتصادقانهتمایلشرایطدرمتحدهایاالتداراییوزارت
هدربارقانوناوباماپرزیدنتآنازقبل. کرداعمالجدیديگرانهسرکوبتدابیرایرانحقیقیاشخاصوهاشرکتبعضی
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فشاریاساسهايپارامتر. استنشدهلغوهنوزقانوناینکهبودکردهامضاراایرانعلیهاقتصاديهايتحریمیکجانبهتشدید
توسطهکایراننفتیصادراتتحریمرعایتراهدرسابقمانندمتحدهایاالت. استماندهباقینخوردهدستتهرانبراقتصادي

هايرکتشوایراننفتیبخشتمامباتقریباًبازرگانیروابطبرقراريمنع. کردخواهدمبارزهشد،اعمالاروپااتحادیهوآمریکا
گتنواشنمتحدانمالیمعامالتهمهراهسرازموانع. استماندهباقیخودقوتبهآمریکاییتجاربرايآنبیمهورانیکشتی

.استماندهباقیجابرپاطال،وبهاداراوراقتجارتجملهازایران،مرکزيبانکباجملهازوایرانیمالیمؤسساتبا

دونبمتحدهایاالتواروپااتحادیهکشورهايکهاقتصادي–مالیوبازرگانیهايتحریمترینشدیدبینیم،میکههمانطور
میشدتهاآمریکاییطرفازوماندهباقیخودقوتبهکردند،اعمالایرانعلیهمتحدمللسازمانامنیتشورايموافقت

اداعتقاو. داردخاصیطرحايهستهمسألهدربارهمذاکراتجریاندرایرانپیشنهادهايبهواکنشبراياوباماپرزیدنت. یابد
ورتصهاتحریمبدونمتحدهایاالتخارجیسیاستزیرابزندلطمههاتحریمبهنبایدآمریکاهايگذشتکهداردمحکمی

یزندگهاتحریمکهگفتتوانمی. داردطوالنیتاریخچهآمریکاییهايتحریمکهدهدمینشانایراننمونه. استناپذیر
.باشندمیمتحدانشوآمریکاباایرانرویاروییالینفکجزءودارندراخودخاص

لبسسفیدکاخازراایراندرنفوذکه(اسالمیانقالبپیروزياولهايماهدرکهایرانیضدهايتحریماجرايتردید،بدون
قموفوکردهاستقامتاقتصاديفشارتحتاسالمیایرانکهامرهمین. نشدمتوقفروزیکبرايحتیآمد،وجودبه) کرد
مهمترینبماند،باقیايمنطقهرهبرانمیاندرکنند،میکندراآنتوسعهکههاییمحدودیتوهاممنوعیتخالفبرشد

هاحریمتاگرالبته،. باشدمیهاتحریماینزدندوردرایرانمهارتوکلیطوربهآمریکاییهايتحریمپایینکارایینشانه
اشتهدتردیديهیچنبایدهممسکو. بودترقويمراتببهنظامیواقتصادينظرازحاضرحالدرایراناسالمیجمهورينبود،
راهبرديهدفروسیه،علیهاقتصاديجنگازحمایتبهاروپاییمتحدانکردنوادارجهتدرآمریکاییکارزارکهباشد

.کندمیدنبالراروسیهتضعیف

هاستتحریماعمالبرايايبهانهتنهااوکراین

وسیهرازبازدارندگیبرمبنیآمریکاییراهبردراهبرسرمانعیکهکریمهدرخودشکستکردنمسکوتضمنهاآمریکایی
امتناعرویاروییادامهمختلفهايگزینهازمسکوکردنمنزويبرايخودتالشدرکرد،ایجادروسیهمرزهاينزدیکیدر

کردهاعالمالمللیبینمطرودراکشوراینوکندمیوکردهاستفادهایرانعلیهروشهمینازهمیشهواشنگتن. کنندنمی
دیپلماسی. کندجلبخودطرفبهراالمللیبینجامعهکهاستايبهانهفقطآمریکابرايتهرانايهستهبرنامه. است

ودروغ. دهدمیادامهبشرحقوقنقضوتروریسمازایرانیانحمایتدربارهمغرضانهبحثبهمنظورهمینبهآمریکایی
خواهندمیهاآمریکایی. استشدهتبدیلغربیگروهیهايرسانهدرافتادهجاايپدیدهبهایران،تمایالتارزیابیدرهیستریا

.باشندمطیعینشاندهدستهايمهرهبلکهگفتگوبرابرطرفنهآنهابرايایرانیمقاماتکه

ابجنگازکهاسترساندهقدرتبهرانامشروعیگروهکشورایندرواشنگتن. رسندمیخودمرادبهاوکرایندرآنهااکنون
دنشمعلولوکشتهویفکیخونینجنایاتشرایطدربشرحقوقرعایتدربارهبحث. شوندنمیروگرداننیزخودملت

ایاالت. شودمیانجامآمریکاییسناریوهاياساسبرکاراین. باشدمیمعنیبیرژیم،مخالفهاياوکراینیازنفرصدها
بسیاريلحاظبهانقالبازبعدسالهايطولدراسالمیجمهوري. بکندراهاکاراینازیکهیچایراندرنشدموفقمتحده
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همکهستاشدهتبدیلالمللیبینتوجهقابلنفوذبامیانهخاوردولتتریننیرومندبهدفاعوامنیتسیاست،هايجنبهاز
بهراکشورایناستنتوانستهکسیوکردهایستادگیایران. دشمنانهموکنندمیاعترافواقعیتاینبهتهراندوستان
درتقدربارهآنمتحدانمهمترینوآمریکاکهاستآموزندهالعادهفوقنظراینازایراننمونه. نمایدمنزويوواداشتهتسلیم

.کنندمیاشتباهخودتام

گردشبهالمللیبینانزوايحالتبهروسیهافتادندربارهشعاريکرد،اعالم8گروهازراخودخروجبزرگ7گروهآنکهازپس
. دبنشاننکرسیبهرادروغینادعاياینمللسازمانعمومیمجمعدرگیريرأيضمنکردندسعیهاآمریکایی. شدانداخته

سرگئیرابطهایندر. کردندخودداريمسکوکردنمحکومازدیگرکشورهادهوایران. خوردسنگبهتیرشاندوبارهولی
ماغربیشرکايتوسطکهاستاصطالحیانزوا،«کهکردیادآوريواشنگتنبرايروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروف
بابچیزيکهموقعیهر. کنندرفتارامپراطوريبرايدلتنگیازناشیادعاهاياساسبرکنندمیسعیکهاستشدهاختراع

ییجوسلطهازغربالبته. »استگذشتهعملشیوهاینزمانولی. برندمیدستهاتحریمچماقبهفوراًنباشد،آنهاطبع
توسلمتهدیدوشانتاژدست،پیچاندنمانندفشاردیگرهايروشبهوسیعطوربههاتحریمبرعالوهوکشدنمیدستخود
بینجامعه. کندگمراهراکسینبایدکنندمیپشتیبانیآمریکایییکجانبههايتحریمازکهکشورهاییتعدادلذا. گرددمی

یکاآمراقمارتنها. کندنمیحمایتاوکرایندرجریاناتمقصرعنوانبهروسیهمعرفیبرايسفیدکاخهايتالشازالمللی
.نداردوجودنظراتفاقناتوعضوکشورهايملیسطحدرحتیکهحالیدراندگرفتهراواشنگتنطرف

خودحمایتبلندصدايبامجبورندکهدارندوجودزیاديکشورهايهمیشهشدند،ملحقآمریکاتدابیربهکهآنهاییمیاندر
مهوريجمثالبراي. نیستندبرخوردارایرانیاروسیهاقتصادبرتاثیرگذاريحقیقیوسایلازولیکننداعالمآمریکاازرا

هادننامدرحتیدولتسیاسیگرایشکشورایندرولی. استپیوستهروسیهعلیهاروپااتحادیههايتحریمبهمولداوي
برکیشینفرسمیمقاماتدیپلماسیتمام. استشدهذکر-»اروپاییهمگراییوخارجهاموروزارت«-خارجیسیاست
نیمبکاناداولتونیتصمیم. داردقرارردیفهمیندرهمناتودرعضویترؤیايوخوابکهشودمیبرقرارروسیضدمبناي

همیشهکاناداکهداندمیهمایران. داردقرار»تحریمجنون«راستايهمیندرروسیهبانظامیهمکاريکردنمتوقفبر
پاسخخودحقدرخصمانههايیورشهمهبههمیشهتهران. بگیردسبقتهمآمریکااز»تحریمییورش«درکندمیسعی

روابطبرکتبهزیاديحددرآنهازیراداردپاسخیریگاوکیشینفبرايهممسکوکهآیدمینظربه. دهدمیشدیدي
.مانندمیزندهاروپاوآمریکانهوروسیهبااقتصادي

استالزمهاتحریمبهجوابدرایرانبااتحاد

بینهانظراختالفازاستصدددرکهکندمیمعرفیکشوريعنوانبهراایراناوکراینیبحرانشرایطدرآمریکادولت
ررضبهنفتهايقیمتسقوطتحریکبرايتهرانآمادگیدربارههاپردازيدروغ. کنداستفادهخودنفعبهآمریکاوروسیه
رانیایمحوردرکرملینمتقابلتدابیراحتمالازحقیقتاًواشنگتن. شودمیپخشاروپادرروسیگازجایگزینیوروسیه

.بکندپیشگیريتهرانسويبهمسکوقاطعانهچرخشازکندمیسعیوترسیده

بهندتوامیایرانکهکندپیداراخودجدیدشرکايجهانیامنیتزمینهدربایدغرببامناسباتتشدیدشرایطدرروسیه
درپوتینروالدیمیکهاستاعتقاداینبرناتو،دراوکراینعضویتاحتمالبهعنایتباسفیدکاخ. شودتبدیلشریکیچنین
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تایآمریکایسناریوي. شودنفیکشورهاتوسطهاپیمانآزادانتخاباصلآندرکهکندایجادراجهانینویننظماستصدد
ینظاممحاصرهضمنواشنگتن. استناتوبهآذربایجانوگرجستانمولداوي،اوکراین،پذیرششاملوشدهنوشتهکنون

. کندمیدفاع»هاپیمانانتخاب«برايخودآزاديازروسیههايمرزنزدیکیدرخودجدیدهايگاهتکیهایجادوروسیه
اروادشرقیاروپايحدودازدورخوداوکراینیماجراجوییتبعاتکردناحساسبهراواشنگتنایرانوروسیهراهبرديپیمان
دریهروسملیمنافعازپیگیرانهدفاعدرباره،»هاآمریکاییازژئوپلتیکیجوییتالفی«جايبهکهاستبهتر. کردخواهد

.کندمیاحساسرامتحدهایاالتفشارازرهاییبهاحتیاجکهکنیمصحبتکشوريباائتالفچارچوب

وروندمینآمریکافشاربارزیرکشوردوزیرانداردایرانی–روسیهمکاريباتوزانهکینهمخالفتجزسناریوییهاآمریکایی
بسلدهد،انجامرابطهایندرتواندمیاحتماالًمسکوکهکارياولین. کنندصحبتزورمواضعازآنهاباکهدهندنمیاجازه
ايپفقطروسیه. استایرانیضدهايتحریمآمریکاییساختارویرانیوسفیدکاخدستازتهرانبرفشاراعمالهاياهرم

گردیکشورهايواروپااتحادیهآمریکا،یکجانبههايتحریمولیگذاشتصحهمتحدمللسازمانامنیتشورايهايتحریم
یفننظامیعیارتمامهايهمکاريبهروسیهبازگشتاساسهمینبر. داندمینامشروعشد،صادرآمریکافشارتحتکهرا
تحریممشمولدفاعیسامانهاینکه(ایرانبه300-اسدستگاهچهاراقلحدفوريصدور. استموجهنظرهرازتهرانبا

اهآمریکاییچراکهکنیمسئوالخودازباالخرهباید. بودخواهدمعقوالنهومؤثرگامینظرایناز،)نیستمللسازمانهاي
مسکوکهحالیدردهدمیتحویلدالرمیلیاردهادهمعادلهايسالحسعوديعربستانبهجملهازوجهانکشورهادهبه
باالخرهدارد؟واهمهکسییاچیزيازهنوزترسد؟میفنینظامیهمکاريزمینهدرتهرانبرابردرخودتعهداتاجراياز

روسیهبرايبلکهندادهسوديهیچمابهتنهانهایرانبا300-اسدربارهقرارداداجرايازامتناعکهاستروشنوواضح
ضدصمانهخسیاستکهکردثابتکنندهقانعبسیارطوربهاوکرایننمونه. استآوردهباربهاعتباريواخالقیعظیمخسارات

.کندنمیتغییرامریکاییروسی

******

ایاالتدر. شوندمیگنجاندهغربهايتحریمیافتهگسترشلیستدرروسیجدیدهايشرکتوهابانکروزهرتقریباً 
غربیمالبازارهايبهدسترسیازراروسیمالیهايسازمانبایدکهشودمیاعالمبلندترصدايباسطحباالتریندرمتحده
شرکتهايهواپیمانشستنزمینازحتیوکرداعمالروسیهاقتصادکلیديهايبخشعلیههاییتحریمکرد؛محروم

رقراريبازاثري. استآمریکاییسیاستمدارانراهبرديتفکرکیفیتاین. نمودممانعتآمریکاییهايفرودگاهدر»ارفلوت«
موعمجبهخبرهانوار. استکردهشروعروسیهعلیهراخوداقتصاديجنگسفیدکاخ. نیستمسکوبابرابرشراکتروابط

یممتوقفرافضاییزمینهدرروسیهباهمکاريمتحدهایاالت: استشدهتبدیلآمریکاخصمانهاقداماتبارهدرهاگزارش
ت؛اسشدهممنوعروسفیزیکدانانبرآمریکابهوروداست؛آوردهدرتعلیقحالبهراآمیزصلحاتمزمینهدرهمکاريکند؛

قریباً تواشنگتن. غیرهواستآوردهدرتعلیقحالبهرامخدرموادبامبارزهزمینهدرروسیهفدراسیونباهمکاريهاآمریکایی
ایاالت. کنندمیدنبالراخوداقتصادياهدافهاآمریکاییکهنیستتردیدي. کندمیدعوتمسکوبرفشارتشدیدبهروزهر

ازدارهشوجنگیعملیاتویژه،هايسرویسعملیاتدیپلماتیک،سنتیفشارازبیشترهاتحریمازجاريشرایطدرمتحده
بایدجربهتاینکهاستبرخوردارغربفشاربامقابلهآمیزموفقیتتجربهاززمنیهایندرایران. کندمیاستفادهزوربهتوسل
.گیردقرارمسکوتقاضايمورد
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فنینظامیهمکارياحیايایران–روسیه

منظتصویرکهبیاناتیمهمترینافتد،میاتفاقاکثراًکههمانطور
افتادهپاپیشوکوتاهظاهردهند،میتغییرراگرفتهشکلجهانی

دفاعوزیراندهقانحسینوشویگوسرگئیبیانیه. دارنداي
اوضاعبهعنایتباایرانوروسیه«اینکهبرمبنیایرانوروسیه

هايهمکاريتوسعهبهاست،آمدهوجودبهجهاندرکهسیاسی
جریاندرگذشتههفتهکه»دادخواهندادامهفنینظامیونظامی
درامنیتالمللیبینکنفرانسقالبدرآنهادوجانبهمالقات
.گردیدتبدیلواقعیانگیزهیجانخبریکبهشد،بیانمسکو

والًاصسطحبهایرانی–روسیهمکاريارتقايعنوانبهرارویداداینکهکردموافقتدهقانحسینآقاياظهاراتباتوانمی
اینانتظاردرکهمدتهاستایرانوروسیهدوستمیهنمحافلاوًال،کهکنیممیاضافهخودطرفاز. کردارزیابیجدیدي

انیاً،ث. دانندمیالمللیبینوايمنطقهامنیتضمانتراکشوردوبینراهبريشراکتزیراهستندجدیدسطحبهارتقا
هرانتومسکوبرايغربکههاییچالشوتهدیدهاشرایطدرکردند،اشارهبداندفاعوزیرانکهشدهحاصلجهشیپیشرفت

.استحیاتیومبرمدیگرچیزهرازبیشکند،میایجاد

توافقاتهبناتودرمتحدانشومتحدهایاالتباخارجیسیاستدربتواناینکهبهایرانوروسیهسیاسیمحافلبعضیامیدهاي
باتیثبیوخونباکنند،میوکردهانتخابراغربکهکشورهاییآن،برافزون. استشدهآببرنقشهیافت،دستاصولی
هیچکهنیمببیتاکنیمنگاهنیجریهتالیبیازآفریقاومرکزيآسیايمیانه،خاورهاينقشهبه. دهندمیراانتخاباینتاوان
وباتثهايضمانتازشدند،گنجاندهناتوومتحدهایاالتحیاتیمنافعمنطقهدرباالجباریاداوطلبانهکههاییدولتازیک

اگر. »استغریقخوددستدرغریقنجات«کهگرفتروشنینتیجهواقعیتاینازبایدظاهر،به. نیستندبرخوردارامنیت
سطحدرردیگساختارهايوايمنطقههايبلوكتشکیلطریقازمستقلطوربهبایدکنیم،تأمینراامنیتوثباتبخواهیم
دردطنقاومناقشاتاروپاییوآمریکایی»ژئوپلیتیکدکترهاي«جلببدونوکردهحلراخودمسایلايمنطقهگفتگوي

ماانتظاردرطلبیجداییوتروریستیهايسازمانو»شدههدایتمرجوهرج«صورتاینغیردر. بخشیمشفاراخود
ابهمیشگیارعابیاکنندهفلجهايتحریمنتیجه،در. »شوندمیسبز«صحنهرويبارانازبعدقارچمثلکهبودخواهند

.بودخواهندماانتظاردردوستانهانسانهايبمبارانورنگینهايانقالبها،تحریمایناعمالخطر

جمهوررئیسجنبروسی»مسلحبلوك«سیاسیحزب

ودفاعوزیرانزیرانبودامراینبهاحتیاجی. نشددادهاطالعمشخصیتوافقاتهیچازمسکودردفاعوزیرانمالقاتازبعد
یراناباشراکتیهايبرنامهاجرايبهبزند،اقدامیبهدستوشودبیدارروسیهدولتخودآنکهازقبلهامدتروسیهکشور

.بودندورزیدهمبادرت
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ويیایرانهمتاينجارمحمدمصطفیوويتهران،بهروسیهکشوروزیرکولوکولتسفوالدیمیرگذشتهسالسفرجریاندر
ازخدرمموادقاچاق. دارندمشتركمنافعبلکهمشتركخصلتتنهانهروسیهوایرانامنیتیمشکالتکهکردنداعالمرسماً 

مرکزيآسیايکهتروریسموگريافراطیموجاند؛شدهتشکیلجناییپایدارجوامعآنپیرامونکهقاچاقسیالبافغانستان،
.نمایندمیمتحدهمباراکشورماندوکههستندهاییچالشدرتهدیدهاازکوتاهیفهرستتنهاهمگیگیرد،میفرارا

روسیههکشداعالمباالییسطحچنیندرباراولینبرايولی. شناختندمیرامسایلایناشتراكکشورماندونیزگذشتهدر
کهحالیدر. شودمیتحریکخارجازکههستندايمنطقهثباتیبیغاییآماجوتهدیدهاایناساسیاهدافایرانو

بایایتنهایبهتواندمیروسیهکهکردندمیتأکیدمعموالًتهدیدهااینوجودشناساییضمنگذشتهدرروسسیاستمداران
تواندینمروسیهکهشدگفتهباراولینبرايپیشسالیککند،حلرامسایلاینانتزاعی»المللیبینجامعه«مساعدت

.کندتأمین»جنوبیمحور«درراخودامنیتایرانباتنگاتنگهمکاريبدون

جمهوريوروسیهمربوطهنهاددوبین»حقوقیپیمان«راآنروسیهکشوروزارتمطبوعاتیمرکزکهايموافقتنامهامضاي
مشخصتدابیرطراحیدربارهموافقتنامهاینچارچوبدرطرفین. بودگذشتهسالسفرنتیجهکرد،قلمدادایراناسالمی

روزمرههايهمکاريمکانیزمطراحیمسایل،سريیکدربارههادادهواحدپایگاهایجادمرز،ازپاسداريزمینهدرهمکاري
بهکارکنانکارآموزيهايدورهوفنیوسایلهاينمایشگاهبرگزاريحتیوکشوردوپلیسبینعملیتجربیاتتبادلو

.رسیدندتوافق

. بوددارمعنیومهماندازههمینبه2013سالدرایرانبهروسیههوایینیرويکلفرماندهبوندارفوالدیمیرسرلشگرسفر
مریکاییآپهپادکپیواگذاريضمناالنبیاخاتمهواییپدافندگاهقرارفرماندهاسماعیلیفرزادستادسرتیپامیرزمانهماندر

ScanEagle)یکتوروسرلشگربه) استپیوستهتسلیحاتردهبهوشدهگذاشتهتولیدخطرويایراندراکنونپهپاداین
هايتوانمنديمظهراست،شدهگذاشتهتولیدخطرويکهپهپاداین: «داشتاظهارروسیههوایینیرويفرماندهبوندارف

یروينبهمادوستانههدیهشود،میگذاشتهمابلندپایهمهماناختیاردرامروزکهاينمونه. استایراناسالمیجمهوريفنی
د،شروسطرفتسلیمکهپهپاديدر. داردکاسهنیمزیرايکاسهشرقیهدیههرولی. »باشدمیروسملتوروسیههوایی

.استشدهپنهانروسیهبافنینظامیهمکاريادامهچگونگیازایرانبرداشت

کارآموزيهايدورهبرگزاريایرانیطرفهمهازقبل. کرددریافتمشخصکامالًپیشنهادچندروسیههوایینیرويفرمانده
دریتفعالبرروسیههوایینیرويخلبانانصورتایندرطرفینعقیدهبهکهکردپیشنهادراایراندرروسنظامیخلبانان
.شدخواهندمسلطاست،اسراییلوآمریکاساختهواییضدفنیهايسامانهازمملوکهمیانهخاورشرایط

موعهمجکهدادنشانرافارسخلیجعملیاتیاوضاعکردنرصدفعالسامانهروسیههوایینیرويکلفرماندهبهایرانیطرف
گذاشتهروسیهاختیاردرآنهاازیکیکهاستScanEagleآمریکاییپهپادهايکپیوفنیاطالعاتیوسایلازايپیچیده

درانیاً،ثوکندشرکتجهازاینتکمیلدرشدپیشنهادروسیهبهاوالً،. دادندنشانراسامانهاینمشخصیهدفباالبته. شد
اساسبرکهآذربایجانهايپهپادکهشرایطیدر. شودشریکآنایرانی-روسیمشتركتولیدوپهپاداینآوريروزبه

خزرلولهخطوطامنیتاز«تاشوندمیآمادهآیندهدروپرداختهخزردورپروازهايبهشوند،میساختهاسراییلیفناوري
.استموقعبهالعادهفوقپیشنهاداین،»کننددفاع
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همکاريبودنمبرمدرباره

. ودبسفراینکلیديرویدادایران،موشکیوهواییافزارجنگانواعازتعداديآوريروزبهدرروسیهشرکتبررسیواقع،در
اجرايشاملایران،هوایینیروي»میگ«هواپیماهايآوريروزبهمبرمضرورتبرعالوهروسیهبهایرانیطرفپیشنهادهاي

هککرداعالمصریحاًایران. بودفنیاطالعاتیهايسامانهطراحیوسازيموشکسازي،بالگردزمینهدرمشتركهايطرح
تجربیهايطرحوعلمیهايپژوهشاجرايآنوکندمیپیشنهادرافنینظامیهمکاريجدیداصوالًسطحروسیهبه

.استداشتهچینبافقطآنازقبلروسیهکهاستمشترك

یکجانبهولیسودآورامريشود،میپیشبینیکهتهرانیافنینظامیهمکاريکههستنداعتقاداینبرکارشناسانازشماري
نظرزابلکهنیستایرانیطرفطبعبابتنهانهبرخورداینولی. شدخواهدمتمرکزافزارجنگفروشزمینهدرفقطوبوده

.استاشتباهراهبردي

ارتباط»ناوکرایبحران«خاطربهآمریکایی–روسیروابطتیرگیبافقطدهقانوشویگومیانتوافقاتدیدگاه،یکطبقبر
یانتظامونظامیمسئولینسطحدرجديتوافقاتطراحیشد،اشارهفوقدرکههمانطورزیرااستسطحیدیدگاهاین. دارد

.بودشدهشروع»اروپاییمیدان«خبرشدنپخشازقبلهامدتایرانوروسیه

بهمسکوکهشودگرفتهنظردرامنیتسیاستچارچوبدرهمهازقبلبایدنظامیزمینهدرایرانی–روسیهمکاريمسأله
جمعیامنیتپیمانسازمانوگمرکیاتحادیهچارچوبدرهمهازقبلوشرقدرتبلیغاتیصدايوسربدونومنظمطور

ووبیجنمرزهايدرهواییضدواحدسامانهاحیايتاجیکستان،وقرقیزستانبهتسلیحاتتوجهقابلصادرات. کندمیدنبال
تاجیکستاندر»اکنو«سامانهمانندمتحدههايجمهوريسرزمیندرروسیهفضاییوهواییپدافندتأسیساتتازهجان

راحیطمیدانتنها(قزاقستاندر»شاگانساري«نظامیمیدانو) نوركدرکیهانیفضايرصدالکترونیکیوبصريمجتمع(
جامعبرنامهیکاجزايهمگی،)استشدهواقعجانبولوقندهقرهمناطقدرکهاورآسیادرموشکیضدهايسالحآزمایشو
بانظامیهمگراییبههمزمانوشودمیمرکزيآسیايمنطقهنظامیامنیتمسئولعملدرروسیه. دهندمیتشکیلرا

رنامهبایناجرايضمنروسیه. بخشدمیواقعیمحتوايگمرکیاتحادیه) قرقیزستان(بالقوهو) قزاقستان(بالفعلاعضاي
.نمودحلراامنیتمسایلتواننمیآنمشارکتبدونکهکندهمکاريایرانباپیشازبیشاستدرصدد

ايهفناوريزمینهدرایرانهايموفقیتکهاستگذشتهتسلیحاتسادهخریدارسطحازکهمدتهاستایراندیگر،سوياز
هايسالحخریدارفقطنهنقشخواهدمیتهران. داردگواهیواقعیاینبردومنظورهجملهازودیگرهايفناوريوموشکی

تسلیحاتآوريروزبهوعلمیطراحیزمینهدربلکه) استاهمیتبربسیارسیاسینظرازاقداماینالبتهکه(کندایفاراروسی
است،افکندهسایهماشراکتبرکه300-اسدربارهکذاییقراردادایرانینظامیانپیشنهادبهبنا. باشدداشتهبرابريشراکت

خودداري»2500–آنتی«هواییضدموشکیسامانهخریدازالبتهکهفهماندایرانیطرف: آیددرجدیديصورتبهتواندمی
امرحقیقتدرکهکندشرکتS-200ایرانیموجودهايسامانهنوسازيدرنمودپیشنهادروسیهبههمزمانولیکندنمی
.خریدروسیهاز1993سالدرایرانکهاستروسیS-300PSکپی

******
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یرازاستمبرمضرورتیتهرانبرايهمومسکوبرايهمشد،اعالمایرانوروسیهدفاعوزیرانتوسطکهفنینظامیهمکاري
شراکتبدونایرانوروسیهکهاستاینآنوکردهخطورسیاستبهناآگاهوعاديمردمحتیذهنبهذیلسادهاندیشه

حملمتجديخساراتالمللی،بینکاريبزهبامبارزهودفاعیامورتااقتصادازاعممختلفهايزمینهدرتعاملوتنگاتنگ
ارسوریهبهغربتجاوزجلويودهندانجاممحالتقریباًکاریکشدندموفقمساعیتشریکباکشورماندو. شدخواهند
برايغربطرفازجدیدتهدیدهايوهاچالشولی. آورندعملبهايریشهتحولخارجیتجاوزبادمشقمبارزهدروگرفته

وییهوانیرويفنیهايجنبهدربرگیرندهکهایرانی–روسیدفاعیهمکاريلذاوشوندمیبیشترروزبهروزکشورماندو
نیتامپیمانسازمانهايبرنامهدرتهرانفعالمشارکتباايمنطقهامنیتسامانهتشکیلترگستردهجنبهوهواییضد

.باشدمیخارجیمشتركتهدیدهايبهمناسبیپاسخودوجانبهمناسباتمسألهترینمبرمامروزهاست،جمعی
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