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چکیده مطالب

فادهاستبااسراییل. بودشگونیبدماهمیانهخاوردرناپایدارصلحبرايجوالي،ماه
وپرداختهغزهنوارتصفیهبهبود،اوکراینحوادثسرگرمجهانتماماینکهاز

بهغربکهايمناقشهآن،برعالوه. انداختراهراهافلسطینیواقعیسالخی
کردواردضربهعراقبهدارکمانهصورتبهزد،دامنسوریهدرمصنوعیطور
. استکردهبرقرارنظمطوالنیمدتبرايآنجاکهنمودمیخیالآمریکاکه

نفراتشمارها،قطريوهاسعوديازمکملپولدریافتبا»داعش«گروهک
درپیچیدهوضعیتهمین. کردتجاوزعراقبهودادهافزایشسرعتبهراخود
.استگرفتهقرار»معاصرایران«مجلهچهارموسیشمارهتوجهمرکز

مسلحنیروهاي: «داشتاظهارمتحدهایاالتدراسراییلسفیر»درمرران«جدیداً 
رنوادرعملیاتاجرايضمن»ناپذیرتصورداريخویشتن«پاسبهبایداسراییل

یبیب«کارهايبرسنتیروشبهواشنگتن. »کننددریافترانوبلصلحجایزهغزه
عضوکشورهايهمهتقریباًگذارد،میپوشسر»گسیختهلجامنتانیاهوي

ردهکفراموشپاكرااسالمیوحدتوعدالتهاياندیشهکهعربستانیهايپادشاهیوگویندمیبلهبلهاوبهاروپااتحادیه
اراسراییلطرفپردهبیدفعهاینبودند،هافلسطینیخونازاستفادهباهاچینیتوطئهمشغولمدتاینطولدرواند

خرهص«اکنونهمشد،اعالمخمینیاهللاآیتتوسطپیشسالپنجوسیکه»قدس«ایدئولوژيحال،هردرولی. اندگرفته
موضوعاتاینبه»القدس«نامبهایرانیبمبواسراییلیتجاوز«مقاله. کندمیویرانرااسراییلبودنبرگزیده»ناپذیرشکست

.دارداختصاصهافلسطینیعلیهاسراییلگرانهسرکوبعملیاتعللبهو

سالدربود؛بزرگنسبتاً 2010سالژانویه–2009دسامبرکشتار. استشدهتبدیلتکراريرویدادیکبهغزهدرسالخی
غزهنواردراسراییلسیاستتوانمی. کوچکنسبتاًهايبارانگلولهوبمبارانبهرسدچه. بودافتادهاتفاقیچنینهم2012

راهرابومومرزآنهايفلسطینی،»هاایلوت«شکارهرازگاهیآنجا: کردتشبیهقدیمیاسپارتايدر»کریپتی«مراسمبهرا
پیايهبازيایناصلیهدف. باشندخوشحالهستندزندهاینکهازوباشندفرمانبهگوشوزیربهسرتاکردندمیاندازي

والخیساینجزئیات. استدیگرانبرفرمانرواییتسهیلبرايفلسطینفعالرهبرانفیزیکینابودياسراییل،درپیدر
.گرددمیتشریح»آسمانیلشگر«عنوانتحتمقالهدرآنباجهانیجامعهبرخورد

یممکملیچالشتهرانبراياست،ماندهباقیشماريانگشتهايماهآنحقوقیتنظیمتاکهمستقلیکردستانظهور
میولیدتنفتکهفراملیتیبزرگهايشرکتنیزواسراییلوترکیهمتحده،ایاالتازاعمخارجینیروهايازبسیاري. باشد

تقلمسکردستانولی. داردقرارعراقهايویرانهرويبرتشکیلآستانهدرکههستندمندعالقهکردهادولتظهوربهکنند،
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لشچاتحلیلوتجزیه. شدخواهدروشننزدیکآیندهدروضعاینبودنخطیرکهاستمسایلیمنشأوسردردتهرانبراي
.استشدهارائه»تهرانبرايسازمشکلطرحی: مستقلکردستان«مقالهدرکنند،میبروزاربیلاستقاللباهمراهکههایی

یممنعکسگروهیهايرسانهصفحاترويبرپیشازبیشاخیرمرحلهدرایرانیموضوعکهخوردمیچشمبهواقعیتاین
ازوارداتکاهشبرايايچارهتنهاایرانیگازکهاستفهمیدهاروپااتحادیهسو،یکاز. استسادهپدیدهاینمنطق. شود

آمادهایرانباروابطکردندفریزبرايکههاییگروهحداقلیا(متحدهایاالتطبعبابگزینهاینطبیعتاً . باشدمیروسیه
ود،شبازارواردباالخرهایرانیگازاگر. دارندنگهپایانبیراهاتحریمرژیمتوانندنمیکهفهمندمیهمآنجا. است) هستند

درالسئواینپاسخشد؟خواهدعملیسناریواینآیا. کندخدمتروسیهبهاروپااتحادیهوابستگیکاهشبهاقلحدبگذار
.شودمیداده»ایرانژئوپلتیکیادعاهايتست: رودمیکجاایرانیگاز«مقاله

بینانزواياستشدهموفقتهران. شودمیپارادوکسنوعیکبروزباعثاسالمیجمهوريوضعیتمشکالتحالاینبا
رعتسوجود،اینبا. بشکندناکاملطوربهچندهربود،کردهفراهمآنبرايغربیکنندهفلجهايتحریمرژیمکهراالمللی
سببراایرانیطرفمحتاطانهبرخوردچیزيچه. استنرسیدهراهبرديشراکتطرحبهکنونتاایرانی–روسیروابطتوسعه

لدلیشانزده«آورد؟حساببهاقتصاديوسیاسیمطمئنشریکرامسکوتهرانکهشودمیآنازمانعچیزيچهشود؟می
هبتالشکند،میجداهمدیگرازراماکهشرایطیتحلیلجهتآندرکهاستمطلبیعنوان»مسکوبهایراناعتماديبی

.آمدعمل

ومالیهايتحریمآناثربرکهیابدخاتمهایرانايهستهبرنامهدربارهایرانو5+1گروهبینمذاکراتبزودياستقرار
رینبزرگتکهاستبدیهی. گردیدخواهندمرتفعایراناسالمیجمهوريازشد،اعمالغربابتکاربهکهاقتصادي–بازرگانی
وترینستردهگبتوانندکههستندايلحظهمنتظرصبرانهبیایراناقتصاديعظیمتوانبهعنایتباالمللیبینهايشرکت

توجهخودبهکهآنچه. کننددریافتراایراناسالمیجمهورياقتصادتوسعهوآوريروزبهزمینهدرهاقراردادسودآورترین
بروزخودازچندانیفعالیتهمایرانیطرف. کنندنمیعجلهزمینهایندرروسیهايشرکتکهاستاینکند،میجلب
نوانعهمینباايمقالهدرسئوالاین. »شوند؟تبدیلراهبرديشریکدوبهتوانندمیایرانوروسیهآیا«اینکو. دهدنمی

.استشدهمطرح

. استیافتهاختصاصايهستهبرنامهدربارهایرانباالمللیبین5+1گروهوینمذاکراتنتایجبهمجلهشمارهاینمطلبدو
ايهتحریمرفعدربارهتوافقبهرسیدنبرمبنیطرفینتعهدات. استشدهاعالموقفهایرانبا5+1گروهمذاکراتدرامروزه

میانتظار. استنشدهاجراجوالي20تاکشوراینايهستهبرنامهآمیزصلححالتهايضمانتعوضدرایرانازاقتصادي
طراحی2014سالنوامبر24تابایدنهاییتوافقوباشندداشتهمالقاتهمبااوتماهدردیگربارکنندگانمذاکرهکهرود

اساسیکشورهايسیاستمدارانسلیمعقلپیروزيشاهدآنازبعدماکهشودمیموکولروزآنبههم»قرمزيخط. «شود
هانجکهگردیدخواهیممتوجهدیگرباریکاینکهیاافتدمیاتفاقکمترماایامدرايپدیدهچنینکهشدخواهیمجهان

هدوبارایران«موردایندرمجلهمطلبعنوان. »استماندهباقیناپذیرخللگرداند،میراآنامورهمهآمریکاکهقطبیتک
.باشدمی»استگذاشتهسرپشتراآمریکاییاالجلضرب
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ياهستهبرنامهآمیزصلححالتتضمینبرايهمگانیقبولموردفرمولطراحیدربارهتوافقکهکردمیخیالکسیاگر
مقررکهروزيدروشدهاجراموفقیتبابود،شدهحاصلایرانو5+1گروهبینژنودرپیشماهششکهجوالي20تاایران
گذشتههايسالدرکهآنچهخالفبرجاريمکثولی. نبودبیشايبچگانهامیداینگردید،خواهدتصویبوامضاشد،

.ستاشدهتشریح»واشنگتن–تهران–مسکومثلثووینمکث«مطلبدرامرجزئیات. استپایانیمکثشد،میمشاهده

توسلاباوکراینی،هاينشاندهدستوناتومسلحانهتحریکاتدفعبراياکثرحدوغربباشدیدرویاروییبراياقلحدمسکو
فاجعههکاستیافتهارتقاجدیدياصوالًسطحبهغربباروسیهروابطبحرانپوتین،والدیمیرگفتهبه. شودمیآمادهزور،به

ازهروسیکهاسترسیدهآنوقت«عنوانبامقالهنویسنده. باشدمیآنهايصحنهازیکیتنهامالزيبهمتعلقهواپیماي
.دبکنايقاطعانهچرخشایرانسويبهشرایطایندربایدروسیهکهاستمعتقد»شودخارجایرانیضدهايتحریمرژیم

اسی،سیملیمنافعتأمینومؤثرخارجیسیاستکردندنبالجهانیبزرگقدرتیکبرايحتیمعاصرقطبیچندجهاندر
دواملتعتنهانهقاعدتاً البته. استدشواريبسکارعادي،شرکايیادوستکشورهايبراتکابدونخوداقتصاديیانظامی
ایرانآنهاازیکیکهايمنطقههايقدرتبرايامراین. استمدنظرايمنطقهوجهانیهايسازماندرشرکتبلکهجانبه
سایلمحلهايراهازیکیتواندمی«بریکسوشانگهايهمکاريسازمانعضویتبهایرانپیوستن. «استمبرمویژهبهاست،

قرارتحلیلوتجزیهموردعنوانهمینبامطلبیدراقداماینمنفیومثبتهايجنبههمه. باشدتهرانخارجیسیاست
.استگرفته

اکثردر. شودمیمطرح»ایراندرشنبهپنججايبهشنبهتعطیلیدرباره«مقالهدرعاديغیرموضوعیکخاتمهدرو
مشرقکشورهايبرخیهمانندایراناسالمیجمهوريدرحالیدرهستندتعطیلیکشنبهوشنبهروزهايجهانکشورهاي

ذهبیموملیهايویژگیبهشبیهچیزيوجزئیموضوعیکاینظاهربه. هستندتعطیلجمعهوپنجشنبهروزهاياسالمی،
ها،بورسکارزمانبنديمطابقتعدمنتیجهاینکهرسدمیسالدردالرمیلیاردصدهابه»جزئیچیز«اینبهايولیاست
لتعطیروزهايجابجایی. استجهانیجامعهباایرانبازرگانیمحافلوهاشرکتدولتی،نهادهايگمرك،بانکی،ومالینظام
ابایراندرشاهمالکوروسیهدراولپترباستان،رمدرقیصرژولیوسزماندربزرگتحوالتهمهزیرانیستکوچکیکار

.شدمیشروعزمانمقتضیاتباآنتطبیقوتقویمتغییر

بهمجلهتحریریههیأت. شودمیمنعکسموضوعاتوسیعطیفمعمولطبق»معاصرایران«چهارموسیشمارهدراینک،و
دامهامسایلترینمبرموترینحاددربارهآنمخاطبینبانشریهاینآموزندهوجالبگفتگويادامهجهتدرخودهايتالش

!مجلهبعديهايشمارهتاودیدارامیدبهلذا. دهدمی
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تهرانبرايسازمشکلطرحیمستقلکردستان
نیکالیفایگور

سیاسینقشهرويکردستانجدیددولتظهورتاوقتماهچند
ایاالتازاعمخارجینیروهايازبسیاري.  استماندهباقیجهان

کهفراملیتیبزرگهايشرکتنیزواسراییلوترکیهمتحده،
کههستندمندعالقهکردهادولتظهوربهکنند،میتولیدنفت

ولی.  داردقرارعراقهايویرانهرويبرتشکیلآستانهدر
کهاستمسایلیمنشأوسردردتهرانبرايمستقلکردستان

.شدخواهدروشننزدیکآیندهدروضعاینبودنخطیر

کردتقاضامجلسازعراقیکردستانرئیسبارزانیمسعود
منطقهایناستقاللدربارهپرسیهمهبرگزاريتمهیدات

کسیتاکنندصبرنبایدکردها«پاشد،میهمازسرعتبهعراقکهشرایطیدرکهگفتوي. کندفراهمراخودمختار
استقاللماعالبرايلحظهترینمناسبواقعاً .  »باشدمیکاراینانجامبرايوقتبهترینامروزکهکندتعیینراآنهاسرنوشت

خودکهشخصیالمالکی،نوريدولتاستعفايآنجریاندربودقرارکهعراقمجلسجوالي1جلسه.  استشدهانتخاب
ذالونکردمعرفیراجایگزیننامزددولتیائتالف.  انجامیدکاملشکستبهشود،اعالماست،کردهاعتباربیکامالًرا

نونکتاآنهاازیکهرکهآیدمینظربه. کردندتركراجلساتتاالرنمایشیاقدامطیعراقهايسنیوکردهانمایندگان
وودخسرنوشتدارندحقوندارندتعهديهیچبغدادمرکزيدولتبرابردربعدبهاینازکهاندگرفتهتصمیمخودبراي

.نمایندتنظیمورشکستهدولتمنافعبهتوجهبدونراکشورسرنوشت

.  نبودندرادافاینمیاندرکردستانخودمختارمنطقهمسئولینباشد،بودهامیدوارعراقتمامیتحفظبهکسیاگرحتیالبته
وجودبهآمریکاییسرنیزهرويبرعملدرفارسخلیجاولجنگازبعد1991سالدرکهعراقکردستانخودمختارمنطقه

دستیابی2003سالدرعراقآمریکاییاشغال. استبودهآیندهمستقلکردستانبرايپایگاهیآنسراننظرازهمیشهآمد،
نیروهايدولت،هیأتمجلس،ازاعمخوددولتایجادلوازمهمهکردهااشغالایننتیجهدرزیراکردترنزدیکراهدفاینبه

کهشبدهازبیشگروهی،هايرسانهویژه،هايسرویس،)شدنامیده»پیشمرگهمردمیهايدسته«تمامنزاکتباکه(مسلح
ساختهالمللیبینفرودگاهکردستان،پایتختاربیلدر2005سالدر. آوردنددستبهراايماهوارهرادیوییوتلویزیونی

.کندمیتأمینراخارجیجهانباعراقکردستانارتباطکهشد

سفیرجیمز،جفري2013سالدرکرد،میکارعراقکردستاننفتیمیادیندرکهنفتیغولاین،»موبیلاکسون«شرکت
حمایتمنظوربهکهبودجیمزاندیشه. کرداستخدامخودمشاورعنوانبهرا2010-2012هايسالدرعراقدرآمریکاسابق

ازارمالکیتیمتوجهکهشودتضعیفايمناقشهنتیجهدرعراقمرکزيدولتکهاستبهتر»موبیلاکسون«منافعاز
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استفادهابگرفتندتصمیمعراقکردستانمسئولینوکردبروزمناقشهاین. کندمنحرفآنعملیاستقاللوعراقکردستان
.دارندبراستقاللمسیردرناپذیربازگشتظاهربهوقاطعانهگامیفرصتایناز

ردکردستاننتیجه،در. شدحلمنطقهاینبهپیشمرگهنیروهاياعزامباکرکوكنفتیغنیمنطقهالحاقمسألههمزمان
قسمتسرشارنفتیمیادینبرنهاییطوربهودادهافزایش%40میزانبهراخودسرزمینشدموفقاستقاللاعالمآستانه
وغرببرايکردستانبودنضروريهايپایه. کندبرقرارنظارتجیهان–کرکوكراهبرديلولهخطبروکشورشمالی

.شدتحکیممتحدانش

آمریکاسیاستواقعیاتواوبامااظهارات

وسپاسگزارنداست،کردهآنهابرايکهکاريخاطربهبوشازکردها: «نوشتندمیکرديگروهیهايرسانهپیشسالچند
ازیکی... نامندمی»آزاديمیستر«رااووکنندمیمحسوبآمریکاجمهوريرؤسايبزرگترینازیکیرااوامتنان،روياز

هايآمریکایییادبودبنايایجادبهعراقکردستان2010سالدسامبردرکهاستیافتهتبلورآنجادرتشکراینهاينشانه
دافعراقدرکهآمریکاییسرزبانجانیادبهزندگیزیتونشاخه«یادبودمجتمعآنجاکهداداختصاصزمینیشده،شهید
.»شدخواهدساخته»شدند
وانیدتمیآیا. بخشیدطرحاینبهداشت،قرارسلیمانیهشهرمالکیتدرکهرازمیناینقلبصمیمازعراقکردستاندولت

مهمباشد؟شدهساختهکردستان،مانندآمریکاییسربازانافتخاربهبناییآنجاکهببریدنامجهانکشوریکازاقلحد
هرتواندمیسفیدکاخفعلیرئیس.  نکردچندانیاستقبالمستقلکردستاناعالماندیشهازاوباماباراكدولتکهنیست
راکنیپسخنواوباماحرافیزیراگذاردنمیاثريهیچتقریباً آمریکاايمیانهخاورسیاستبرامراینکهکندبیانمطلبی

تحدمگرایاناسالمبرابردربایدعراقکهداشتاظهاربارزانیباتلفنیاخیرگفتگويجریاندرکه(»گودروغ«کريهاي
احتیاجعراقتمامیتبهکهاسراییلیالبیوپنتاگونسیا،سازمانآمریکایی،هايشرکتمشخصمنافعبامقایسهدر) شود

.نداردارزشیمندند،عالقهلغایتمیانهخاورقلبدرایرانیضدوغربیگاهتکیهایجادبهولیندارند

فیدسکاخ. استکردهحسخودپوستباراکرديمسألهزمینهدرجملهازواشنگتنرفتاربودندوپهلوالمالکینوريدولت
نهمیبهکارولیکردمیمحکومرابغدادباهماهنگیبدونعراقیکردستانازنفتمستقلصدوررسماًاخیرسالهايطی

ممانعتتانکردسخودگردانتشکیالتبانفتیهايشرکتمستقیمتوافقاتانعقادازواشنگتنوشدمیختمشفاهیبیانات
.کردنمی

اقدامات«همهازرابغدادمرتباًحالدرعینولیکردنمیپشتیبانیعراقیکردستانطلبیاستقاللازحرفدرمتحدهایاالت
بالگردهايو16فهايجنگنده(الزمتسلیحاتصدورتأخیرقضیهدرحتی. داشتمیحذربرکردهاحقدر»غیردوستانه

بهبرینهایتصمیمگذشتهسالاواخرواشنگتنزیراشودمیردیابیوضوحبهکرديپايردالمالکینوريدولتبه) »آپاچ«
نیروتاناساینبهکرکوكبهکردهانفوذگسترشکردنمحدودمنظوربهرسمیبغدادکهگرفترامعاملهاینانداختنتأخیر
اجرايدرتأخیروقوعباهمزمان. نموداعالمرا»پیشمرگه«بسیججوابدرکردستانریاستوکرداعزامراخودمکملهاي
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کنترلبراي«راسبکبالگرد12عراقکردستاندولتبهMDHIآمریکاییسازيبالگردشرکتبغداد،باتسلیحاتیقرارداد
.کردصادر»منطقهکوهستانیمناطقوامنیت

زرگبلولهخطبهآنجاکه»خابورفیش«مرزيشهرتاکرکوكنفتیمیادینازنفتانتقاللولهخط»کردي«شاخهساخت
2013سالاواخرلولهخطاینساختتکمیل. نشدروبروآمریکاییطرفازممانعتیهیچباشودمیمتصلجیهانکرکوك

سلبروکواشنگتن،منافعجوابگويتماماًامراینکهزدرقمرانفتجهانیبازاردرجدیدبزرگبازیگرظهوررسمیطوربه
.دارندفراوانیعالقهانرژيهايحاملوارداتکردنمتنوعبهاوکراینحوادثازبعدآنها. استآنکاراو

اسراییلدرکردينفتواربیلدر»ترکیرژه«

مینهزایندرایرانوروسیهبهوابستگیازتواندمیکرديگازونفتطریقاززیراداردخاصیعالقهتحوالتاینبهآنکارا
تصادياقآشکارفوایدکسبمنظوربهداشت،طوالنیامانبیجنگخودکشورکردهايبازیاديمدتطیکهترکیه.  شودرها

یانمدرکهترکیهنفتیهايشرکت. استآوردهعملبهبیشتريچههرهايتالشعراقکردستانباروابطتوسعهبراي
همهباخودعاديسردبرخوردازآنکاراتااندآوردهعملبهراخودهايتالشنهایتدارند،زیادينفوذاردوغاناطرافیان

يقدربهروابطاین. کندبرقرارايویژهروابطعراقکردستانباوکشیدهدستاستقاللکسبجهتدرکردهاهايحرکت
نصیببازاراین%70کهاستشدهتبدیلترکیهبرايصادراتیمهمبازاردومینبهاخیرسالدوطیعراقکهاست»ویژه«

. بکندعالیفحمایتکردستانایجادازآنکاراتاکندمیکفایتکشوردوبینبازرگانیگستردهفعالیتاین.  شودمیاربیل
.کندنمیفراموشهمراخودمنافعالبته

خودگردانمنطقهآنموجببهکهبودندايسالهپنجاهقراردادتهیهمشغولاربیلوآنکارا2011-2012سالهايدروقتی
تبابهاپرداختوکردمیکسبراجهانیبازارهايبهترکیهسرزمینطریقازخودطبیعیگازونفتصدورامکانکردي

وافقتنامهمیکشود،ریختهترکیههايبانکدرویژهحسابچندبهبایستیشدمیانجامبغدادمشارکتبدونکهصادراتاین
رایهترککردهايعراقکردستانسرانکهبودآنبرناظرتوافقاتاین. شدمنعقدعراقکردستانوترکیهبینغیررسمی

صولامهمترینازیکیترکیه،در»کرديمسألهفصلوحل«زیرادهندقرارتأثیرتحتآنکارابهآنهاوفاداريتأمینبراي
قوعالوقریبآزاديکهاستگفتنی... هستیمشراکتبهمتقابلعالقهشاهدما. استبودهاوحزبواردوغانسیاسیبرنامه

میسربهآنجا1999سالازاوکهترکیهايچالسیاهازکردهاملیرهبروکردستانکارگرحزبرهبراوجاالنعبداهللا
.دهدتشکیلرامعاملهاینازبخشیتواندمیبرد،

ژوئن29روزعلتهمینبهکهاستبزرگیهدیهاویوتلبرايمیانه،خاوردردیگرعربیغیروالییکدولتیکظهوراماو
نقصویبعبیاست،استوارآنبراسراییلگیريموضعکهمنطقی. کرددعوتمستقلکردستانایجادبهنتانیاهوبنیامین

محاسبات. دنمایتضعیفراگرایاناسالمنفوذتاکندپشتیبانیاستقاللکسببرايکردهاهايتالشازبایداویوتل: است
اراسراییلمانورفضايراهبرديلحاظبهمنطقه،درهاعربوکردهابینتنش: استدقیقاندازههمینبههمژئوپلتیکی
.خوردمیمشامبهنفتقويبويهماینجاولی.  دادخواهدگسترش
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لبانهطاستقاللجنبشامکاناتازتهرانبامقابلهبرايسپسوحسینصدامبامبارزهبرايابتدااسراییلویژههايسرویس
درودهکرشرکتکرديپیشمرگهویژهنیروهايآمادگیدراسراییلیمربیان. اندکردهفراوانیاستفادهخودنفعبهکردي

ماديصورتبهاسراییلازکرديطرف. کردنداندازيراهرا»سابقواقعدرخودمختاري«اینویژههايسرویسمعینیحد
ازقبلهکاسترسمیصادراتاولینفقطاینولی. استفرستادهاسراییلبهراخودنفتمحمولهاولینجدیداًوکردهتشکر

بنادربهراکردينفتمارسماهاوایلباردووفوریهماهاوایلژانویه،ماهاواخربارچهاراقلحدهانفتکشجاريسالدرآن
.بودندبردهحیفاوآشکلون

راهبرديثباتیبیبینیپیشونفتبوي

،فراملیتیهايشرکتواشنگتن،هايشاهینمنافعآندرکهاستغربیطرحیکبنوبیخازامروز»مستقلکردستان«
وندراساسیسودجویانشاملگرانکنشدستههمین. استخوردهگرههمبهاردوغانپشتیبانترکینخبگانواسراییل

.استگذاشتهرارونداینبنايعراقکردستانریاستکهاستمستقلدولتبهخودمختارمنطقهتبدیل

سايآبرقظهوراینتبعاتسريیک. داردارتباطایرانمنافعباجديبسیارطوربه»کردستاندولت«فعلینظریهاجراي
:انگیزدبرراتهرانویژهنگرانیبایدمیانهخاورسیاسینقشهدرجدیددولت

ریکاآمبرحاکممحافل) روسیضدزمانهمو(ایرانیضدبخشترینتندروباوفراملیتیهايشرکتباکردستانسران-
.دارندسیاسیومالیمحکمپیوندهاي

متنوعهکمعناستبدانترکیهبا) استکردهبرقرارنظارتعظیممیادینبرکه(کردستانگازيونفتیقراردادهايانعقاد-
.پوشدمیعملجامهافتادند،آنصرافتبهاوکراینحوادثازبعدآنکاراطبیعتاً وغربکهانرژيهايحاملصادراتکردن
گیوابستکاهشیعنیموعودهدفسويبهخودمطمئنحرکتاست،کردهبرقرارايویژهروابطعراقکردستانباکهترکیه

وفشارباتواندمیايمنطقهرهبريسربرمبارزهدرآنکاراکهمعناستبداناینو. استکردهآغازراایرانازصادراتبه
.کندرفتاربیشتريتحکم

ريهمکاجدیدهايزمینهبهوشدهترمحکمارتباطاینکهداردنزدیکارتباطاسراییلباعلتچندبهعراقکردستان-
اینکهبهعنایتبا. یافتخواهدگسترشکرديواسراییلیویژههايسرویسمشتركعملیاتتافنی–نظامیروابطازاعم

نتهچدرخوبیآیندهتهرانبرايروابطاینتحکیمکرد،زیادياستفادهایرانعلیهکرديافراطیهايگروهازهماسراییل
.ندارد

هبعراقتجزیهطرحوقتی. شدخواهندمحوبزوديکههستندآبرويکثیفکفیکتنهاعراقیکذاییگرایاناسالم-
آیند،وجودبهجدیددولتسهعراقجايدروبرسدخودمنطقیپایانبه»شاموعراقاسالمیدولت«اعضايدست

بهرانیایضدوسوريضدفعالیتبرايگاهتکیهولی. کردخواهندنیستبهسرراآنهاخودشانگرایاناسالمسابقهمرزمان
.داشتخواهدزیادياستفادهسوریهوایرانعلیهمتحدانشوآمریکابعديهايبازيدروماندهباقیاربیلمرکزیت
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ولتدایجادبهکهترکیهواسراییلآمریکا،. استایرانبرايتنشجدیدعاملوجدیدسردردکردي،جدیددولتتشکیل-
اینازخواهندمیامرنهایتدروکردهجلبخودبهراعظیمیمنابعایرانازامراینکهدارندانتظاردهند،میتنکردي
طینفلسعراق،سوریه،نظیرآنهابرايراهبرديمهممسایلازبسیاريزمینهدرسازشبهایرانکردنواداربرايتأخیريبمب

.بگیرندبهرهایرانايهستهبرنامهکذاییمسألهفصلوحلحتیوافغانستانو

******

ایران،عراق،مرزهايتقاطعدرواستمربعکیلومترهزار560حدودکردستان،یعنیکردهامتراکمسکونتسرزمینمساحت
هردرمیلیون4-6دارند،سکونتترکیهدرکردمیلیون15حدودمختلف،برآوردهايبهبنا. استشدهواقعترکیهوسوریه

کهطرحی،»بزرگکردستان«طرحبراياحتراققابلموادلذا. سوریهدرمیلیون2,5حدودوایرانوعراقکشوردوازیک
.داردوجودکافیاندازهبهآورد،فراهمجديخطراتمیانهخاورسراسرودمشقتهران،براياستقادر
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روسیهبهایراناعتماديبیدلیلشانزده
آلکسییفسرگئی

تهران موفق شده است انزواي بین المللی را که رژیم تحریم هاي 
فلج کننده غربی براي آن فراهم کرده بود، هر چند فقط تا حدي 

ناکامل، بشکند. با این وجود، سرعت توسعه روابط معینی و به طور 
ایرانی تا کنون به سطح شراکت راهبردي نرسیده است. –		روسی

چه چیزي برخورد محتاطانه طرف ایرانی را سبب می شود؟ چه 
چیزي مانع از آن می شود که تهران مسکو را شریک مطمئن 

سیاسی و اقتصادي خود به حساب آورد؟
ماهمسایگیتاریخچهبهرازیاديصفحات21قرننیزو20و19قرندو. استنبودهسادهکشورماندوبینروابطتاریخچه

فکارادرشود،نمیبرگزارتقریباًموردایندرعلنیهايبحثاینکهوجودبا. دارندتلخیمزهایرانبرايکهاندکردهاضافه
ردبرخوازمانعوکردهایجادمشکالتماروابطدرکهانددواندهریشهسیاسیوتاریخیویژهخودهايصحنهایرانیانعمومی
.شوندمیکشورمانباآمیزاعتمادوبازدلودست

)1813(گلستانعهدنامه -1
جنگآننتیجهدر. بودآوردهباربهایرانبرايفاجعهبهشبیهچیزي) 1804-1813هايسال(ایرانی-روسیاولجنگ
استانابگرجستانداغستان،جملهازتوجهیقابلاراضیآنموجببهکهرسیدامضابهایرانبرايآورزیانبسیارنامهمقاوله

بهالشتوباکوقوبا،دربند،شیروان،شکا،گنجه،باغ،قرههاينشینخاننیزوآبخازيمینگرلیا،گوریا،ایمرتیا،شوراگل،
.بوددادهدستازراخزردریايدردریایینیرويداشتنحقسندهمانموجببهایران. گرفتندتعلقروسیه

)1828چاي (ترکمنعهدنامه-2
دوبارهایرانآنموجببهکهرسیدامضابهچايترکمننامهعهد) 1826-1828(ایرانی–روسیدومجنگپایانازبعد

عظیمیغرامتشدمجبورودادهدستازرا) دیگراراضیبعضیواردوبادناحیهنخجوان،نشینخان(خوداراضیبعضی
.بکشانداقتصاديورشکستگیبهراکشوراینبودنزدیککهبپردازد

ایراندربریتانیاوروسیهنفوذهايعرصهتقسیمدربارهقرارداد-3
وردکمیدنبالرااستمعمارگرانهطلبیتوسعهسیاستایراندرآشکارتقریباًطوربهروسیه1907و1900هايسالبین

روسیهريامپراطوترکیببه) قفقازمناطقمانند(ایرانشمالیقسمتالحاقبهپردهبیروسیهوقتوزیرنخستویتهسرگئی
1907سالقراردادموجببهبریتانیاوروسیهامپراطوريدو. نبودندرؤیاهاوبلندپروازانههايطرحفقطاینها. کردمیدعوت
.نمودندسلبآنازراحاکمیتحقعملدروکردهتقسیمنفوذهايعرصهبهخودبینراایران
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انگلیسیوشوروينیروهايتوسط1941سالدرایراناشغال-4
رسما1936ًسالازفارس(ایرانسرزمینتصرفزمینهدر»توافقعملیات«عنوانتحتشوروي–بریتانیاییمشتركعملیات

ایراندولتآنموجببهکهشدامضاايموافقتنامه1941سالسپتامبر8روز. انجامیدکشورایناشغالبه) شدنامیدهایران
ازوکندرعایترامطلقطرفیبیکند،اخراجخودخاكازرابرلینمتحدکشورهايسایروآلماناتباعهمهشدموظف

مأمورانابمقابله«یعنیشدانتخابنیروهااعزامبرايکهايبهانه. نکندممانعتهیتلريضدائتالفکشورهاينظامیترانزیت
سپتامبر12روزحال،اینبا. نبودبیشترمیانهخاورمناطقسایرازایراندرآلمانینفوذزیرابودتصنعینسبتاً،»آلماننفوذي

محمد. ودشایرانجدیدرهبرانتخابدربارهمسکوولندنبینگفتگوهامبتکرشورويدرانگلیسسفیرکریپس1941سال
رضاسپتامبر16وکردندتهرانواردراخودنیروهايمتحدانسپتامبر15روز. شدانتخابپهلويشاهرضاپسرپهلوي،رضا
.نمودامضاراخودپسرنفعبهاستعفانامهباالجبارشاه

تودهحزب-5
مالیشمناطقوجنوبیآذربایجانکردنجدامنظوربهواستالینیوسفدستوربهشوروياتحاددومجهانیجنگپایانازبعد

اینفعالیت. دادتشکیلراایرانتودهحزبمناطقایندرآذربایجان،شورويجمهوريبهآنهابعديکردنملحقوایراناز
ایرانیطلبانجداییوتودهحزبفعالیتازکهشوروياتحاد. گیردقرارداخلیجنگآستانهدرکشورکهشدباعثحزب

کنندنظسوءایرانیانکهشدباعثامرهمینکهانداختتعویقبهراایرانازخودنیروهاينشینیعقبکرد،میپشتیبانی
. رساندبقدرتبهراکرملینهاينشاندهدستکشورمابقیدروبگیردراکشورشاناراضیازبخشیاستصدددرمسکوکه

شتهکنفرهزارهامیانایندرکهکردسرکوبراتودهحزبکوتاهیمدتطیشوروينیروهاينشینیعقبازبعدایرانارتش
.شدند

شورويبهجنوبیآذربایجانکردنملحقبرايهاتالش-6
جمهوريماعالباکهشدشروعدمکراتیکجنبشبود،شدهاشغالبریتانیاباتوافقاتاساسبرکهایرانسرزمینازبخشیدر

به(ورويشاتحادبهالتأسیسجدیدجمهوريکردنملحقامکانمسکو. گردیدتوأمتبریزپایتختیبهآذربایجاندمکراتیک
تهرانبهتهاجمنشدهشناختهجمهورياینمسلحنیروهاي1946سالآوریلماهدر. کردمیبررسیرا) آذربایجانجمهوري

وءسباعثوانداختتعویقبهراایرانازخودنیروهاينشینیعقبشوروياتحاد. نرسیدندموفقیتبهولیکردندشروعرا
می9روزتاشوروينفريهزار60نیروهايبریتانیاومتحدهایاالتهاياولتیماتوموجدیدفشارپیدرتنها. شدایرانیانظن
کهبودآذربایجاندمکراتیکجمهورطومارشدنبستهمعنیبههمزمانامراینکهشدکشیدهعقبایراناز1946سال

.گرفتندقرارشدیديیورشموردایرانیمقاماتطرفازآنفعاالن

مهابادجمهوريدرایرانیکردهايازپشتیبانی-7
ژانویه24روز. بودندمندعالقهخاورمیانهکشورهايدرانگلیسنفوذتضعیفبراياکرادازاستفادهبهسابقشورويمسئولین

اعالم) مهابادجمهوري(کرديجمهوريکشورغربیقسمتدرایرانازشوروينیروهاينشینیعقبازقبلمدتی1946سال
برايراآنها: افتادندشاهتلهبهکردکنندگانقیامرؤسايوکردسقوطشوروينیروهايخروجازپسجمهورياین. شد
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مجبوروگریختهگزنداینازکردهارهبرانازیکیبارزانی،فقط. نمودنداعدامودستگیرولیکردنددعوتتهرانبهمذاکرات
افسرانوبارزانیبرايشوروياتحاد. شودآذربایجانجمهوريسرزمینواردوبگذردشورويمرزازخودهمرزمانباهمراهشد
شدنفراهمصورتدر«کهداداطمینانبارزانیبهوکرددایرآموزشیدورهشوروينظامیهايآکادمیوهادانشگاهدروي

.آوردخواهدعملبهراخودهايتالشنهایتکردستانبهآنهابازگشتبراي»مناسبشرایط

شورويافغانیجنگ-8
اماعزبهتهرانمنفیشدیداً واکنشعلت. کردگسیلافغانستانبهراخودنیروهايشوروياتحاد1979سالدسامبر12روز

عمدتاًکهبل»کردتجاوزمسلمانانبه«شورويکهداشتنداعتقادآنجاکهنبوداینتنهاافغانستانبهشوروي»محدودنیروهاي«
اجرتمهایرانبهکهکردشروعراافغانیشیعیانبهگستردههجومبود،برخوردارشورويحمایتازکهکابلدولتکهبودآن

بهقریبایراندر1980هايسالاواسطتا. پرداختافغانستانسرزمیندرشیعیانازفعالحمایتبهتهران. کردندوسیعی
.شدندایجادنفرهزار10اکثرحدگنجایشباافغانینظامیانشبهآمادگیمرکز18

کردفعالیحمایتحسینصدامازعراقوایرانبینجنگدرشوروياتحاد-9
کردهفعالیپشتیبانیحسینصداماز) 1980-1988(عراقوایرانجنگجریاندرمتحدهایاالتدوشادوششوروياتحاد

زیاديشورويافزارجنگنیزوشوروينظامیمستشارنفر1200حدودعراقدرایران،بهعراقتجاوزآغازهنگامبه. بود
مشکالتایرانیانبرايکهکردمیاستفاده»اسکاد«نوعازشورويهايموشکازوسیعیطوربهحسینصدام. داشتوجود

هکداردحکایتبغدادبهشورويکمکاهمیتازواقعیتاینتنها. کردندواردعظیمیخساراتآنهابهوکردهایجادفراوانی
هفشردضرباتتنهاکردند،شروعرابغدادبهآمیزموفقیتتعرضایرانینظامینفرهزار1983،200سالفوریه6روزوقتی

پایتختسقوطازراحسینصدامبود،کردهارسالعراقدولتبرايشتاببامسکوکهشورويساختتهاجمیهايهواپیما
.دادنجاتاو

دروقتی. کردبازسازيراعراقنظامیدستگاهزیاديهايتالشبذلبامسکو1988سالدرعراقوایرانجنگپایانازبعد
درشیعیانمقدساتوگرفتهزیرراجوصلحنظامیانغیرهاتانکوسیلهبهعراقارتش1991سالمارسوفوریههايماه

.نکردندمحکومراصدامرفتاراینواشنگتنومسکونمود،اعدامراشیعیانمعتبرائمهوکردلوثراکربالونجف

سرنگونیازبعد-شودمیتعجبباعثهمهازبیشترآنچه-وشد»محاصره«هاتحریموسیلهبهعراقکهايمرحلهدر
ونفتیقراردادهايسربررقابتدرروسیهايشرکت،2003سالدر»مسکودوست«وعراقیدیکتاتورصدامرژیم

اسباتمنجدیدتاریخ. گرفتندنادیدهراتهرانبااقتصاديسالمروابطولیگذاشتندمسابقههمباعراقبادیگرقراردادهاي
حالیدراستمهممالیسودفقطروسیهايشرکتومسکوبرايکهآوردوجودبهرابرداشتاینتهراندرعراقی–روسی

.دهندنشانخودازکاملاصولیبیسیاسیبعددرحاضرندآنهاکه

خزردریايناعادالنهتقسیم-10
1921هايسالدوجانبهتوافقاتوسیلهبهآنحدودتحدیدوخزردریايازاستفادهزمینهدرایرانوشوروياتحادبینروابط

متقسیبرابرطوربهوشدمیمحسوبکشوردوداخلیآبیپهنهخزر،دریاياسناد،اینموجببه. شدمیتنظیم1940و
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،قزاقستان(یافتهاستقاللجدیدهايدولتشوروياتحادفروپاشیازبعد. رسیدمی%50کشوردواینازیکهربهکهشدمی
نایدرتوانستمیایران. شدندخودسهممدعیطبیعیطوربهخزرحقوقیرژیمتعیینضمن) ترکمنستانوآذربایجان

درایدببکنید،خواهیدمی) ترکمنستانوآذربایجانقزاقستان،روسیه،(شماکهچیزيهر: «بگویدوانداختهباالشانهزمینه
ایرانهکافتاداتفاقشماخاكدرافتاد،اتفاقشمابرايکهآنچهزیراداشتتعلقشمابهکهبکنیددریا%50همانچارچوب

دیدجهمسایهکشورهاينوپاياقتصادازحمایتمنظوربهوگیريموضعاینجايبهایرانولی. »نداردربطیفرآیندهااینبه
بهخزرریايدکهکردپیشنهادناگهان،)روسیهبهآنهاوابستگیکاهشبرايهاکشورایناقتصادتقویتآرزويباو(التأسیس

شد،مطرحپیشنهاداینکه1990هايسالدر. شود%20صاحبکشورهاازیکهرتاشودتقسیمهمهبینبرابرصورت
ضعفهنشانعنوانبهراایرانابتکاراینجدیدهايدولتوبودافتادهراهتازهغربومتحدهایاالتایرانیضدسیاستدستگاه

کهردندکمطرحرا»میانیخط«اصلاساسبرخزرتقسیمابتکارغربحمایتبراتکاباآنها. کردندتلقیآنپذیريآسیبو
همهازتهرانبرايزمینهایندرکهآنچه. کردمیدریافتراخزردریايحوزه%13ازبیشکمیفقطصورتایندرایران

اصلازوآنهااساسبیهايخواستازوکردههمبستگیجدیدهايدولتاینبامسکوکهبوداینبود،ترکنندهناراحت
.نبودعادالنهعنوانهیچبهایراننظرازکهکردحمایتدریاتقسیم

چرنومیردین–گورمعامله-11
اییآمریک–روسیتوافقاتموجببه. کردمنعقدايسابقهبیموافقتنامهایراندربارهمتحدهایاالتباروسیه1995سالدر
همهاجراي1999سالدسامبر31تاشدمتعهدروسیهشد،تنظیم»چرنومیردین–گورتفاهمیاداشت«صورتبهکه

خودداريجدیدقراردادهايانعقادازوبردهپایانبهراایرانبهنظامیخدماتارائهوافزارجنگصدورزمینهدرقراردادها
موجببهکهحالیدرکندخودداريافزارجنگبرايیدکیقطعاتصدورازشدمجبورروسیهفدراسیونآن،برعالوه. کند

تحتایرانزمینهدرکهمسکوکهاستتوجهجالب. کندصادرراقطعاتاین2011سالتابایستیایرانی–روسیتوافقات
.نکردجبرانمسکوبرايرامبلغاینهرگزواشنگتنکهکردضرردالرمیلیارد4کردنشینیعقبواشنگتنفشار

بوشهراتمینیروگاهطوالنیساختپنهانیعلل-12
اصالح«فعالیتاثربرکاملنابوديازراآنودادهنجاتراروسیهاتمیصنایععملدربوشهراتمینیروهايساختقرارداد
ایندراجراییعملیاتاجرايضمنمسکو2000هايسالاوایلو1990هايسالدرولی. گذاشتاماندر»بازاريطلبان

صبنزمانبنديجدولواشنگتنهايخواستاساسبروگرفتمینظردررامتحدهایاالتگیريموضعکاملطوربهنیروگاه
اساسبربلکهصفرازنهساخت(پروژهاینبودنفردبهمنحصروجودبا. کردنمیرعایترانیروگاهاندازيراهوتجهیزات

ساختهسال5-7مدتظرفبوشهرنیروگاهکهداشتامکانایرانیان،گونهبیمارجوییصرفهو) »زیمنس«شرکتهايفناوري
رونداینشدنطوالنیدرسیاست. بودگذشتهسال18) 2013(آنکاملاجرايتا) 1995(قراردادامضايزمانازولیشود
مسکو،بهآمریکاوقتجمهوررئیسکلینتونبیلسفرجریاندر1995سالمیماه10مثال،عنوانبه. کردایفامهمینقش
ها،یکاییآمرگمانبهکهکردواداربوشهرقراردادازسانتریفیوژيصدوریکجانبهحذفبهرایلتسینبوریسآمریکاییطرف

نیمی) دالرمیلیون500(سانتریفیوژبهاي. آورنددستبهرادومنظورهايهستهموادآنازاستفادهباتوانستندمیایرانیان
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قاداعتاینباعثبوشهراتمینیروگاهساختانجامیدنطولبه. بوددادهتشکیلراایرانوروسیهبینقراردادبهايتماماز
.باشدمیآمریکاباسیاسیهايزنیچانهدرسیاهیسکهروسیهنظرازایرانی–روسیطرحهرکهشدایرانیان

متحدمللسازمانامنیتشورايدرایرانیضدهايتحریمازروسیهحمایت-13
اندکردهاعمالهاییتحریمتهرانعلیهبارهامختلفهايبهانهبهامروزبهتا1979سالازناتودرمتحدانشومتحدهایاالت

عملدرهبلککردنمیاعتراضهاتحریماینبهتنهانهمسکو. بودعلمیتبادالتتااقتصادازاعمهازمینهاکثرحالشاملکه
یمرژگسترشدربارهمتحدمللسازمانامنیتشورايهايقطعنامهبودناساسبیوتصنعی. نمودمیپشتیبانیآنهااز

برايخودوتويحقازروسیهزیراشدصادرمسکومسکوترضایتبابلکهنشدروبرومسکواعتراضاتباتنهانههاتحریم
ردروسیهآن،برافزون. نکرداستفادهجديدالیلازايپشتوانههیچفاقدوجویانهغرضهايقطعنامهاینصدورازممانعت

وقفمعامالتازوکردهتعبیروسیعحدازبیشوضروريغیرطوربهراهاقطعنامهبعضیغرب،بهخدمتیخوشبرايتالش
بهربغکهايکنندهفلجهايتحریم. نبودندهاقطعنامهمشمولکهکردامتناعایرانبادالريمیلیاردچندینسودآورالعاده
رضایتنتیجهزیاديحددرکرد،میواردعظیمیخساراتایرانمردمواقتصادبهوکردمیاعمالتهرانعلیهیکجانبهطور

.نکرداصولیگیريموضعزمینهایندرکهاستروسیطرفمسکوت

دیگرقراردادهايو300-اس-14
موشکیهايسامانهصدورسعود،آلواسراییلهايوعدهبهاعتقادباوغربفشارتحتوقتجمهوررئیسمدودفدمیتري

یکجانبهطوربهروسطرف. کردممنوعراایرانبهناوهاوهابالگردجنگی،هايهواپیمازرهی،ادوات،300-اسهواییصد
زمینهدردالرمیلیارد4,2معادلبعديقراردادهايوبوددالرمیلیون800معادلجمعاًکهزمینهایندرایرانبامعامله

فرمانهمانطینتانیاهوبنیامینمصرانههايدرخواستبهواکنشدرمدودفدمیتري. کردلغورافنینظامیهمکاري
ازخارجدرایرانبهآنواگذاريروسیه،خاكازاسلحهانتقالایران،بهتسلیحاتترانزیتبرايروسیهسرزمینازاستفاده
کهشداعالمروسیهبهایراناسالمیجمهوريشهروندانبعضیورودمنعهمچنین. کردممنوعراروسیهپرچمزیرروسیه

ابهمزمان. داشتنددستایرانايهستهبرنامهنظامیجنبهتوسعهدرآنهاکهکردندمیظنسوءمتحدهایاالتواسراییل
ویژهاطالعاتتبادلدرباره2000هايسالاوایلموافقتنامهجملهاز. شدنداتخاذدیگريعلنیغیرتصمیماتمذکورفرمان
به300-اسصدورازامتناع. شدگذاشتهخاكزیرنهایتاًروسیهوایرانویژههايسرویسبینتروریستیهايگروهدرباره
لتمآحادهمه. انداختبرکاملطوربهتقریباًراروسیهبهایرانیاناعتمادوزدهعظیمیلطمهایرانی-روسیروابطبهایران
اقتصاديوسیاسیمنافعخالفبرکهروسیهتصمیماینکهواستدفاعیخالصافزارجنگ300-اسکهفهمیدندمیایران

.بودواشنگتنخارجیسیاستبهمسکوکاملوابستگیدهندهنشانشد،اتخاذآن

روسیهسیاستواقتصاددرغربنفوذ-15
بهسیهرودولتدوپهلويگیريموضع. یافتکاهشمحسوسیطوربهغربتأثیرتحتایرانوروسیهبینبازرگانیتبادالت
هبمواضعاقلحدبلکهدهندگسترشراایرانیبازاردرخودحضورتنهانهکهنداداجازهروسیمتوسطوکوچکهايشرکت
تورشکسدوپهلووضعیتایناثربربودند،مندعالقهایرانباتجارتبهکهروسیشرکتهاده. نمایندحفظراآمدهدست
مینهزدرکرد،متوقفراایرانبامعامالتهمهعملدرکهروسیهبانکینظام. شدندروبروناپذیريتصورمشکالتبایاشده
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سیدرجاییبهکار. استشده»قهرمان«مقامصاحبآمریکاییهايتحریمازعلنیغیرحمایتواقتصاديمناسباتبراندازي
خصشتوسطکهراایرانوروسیهبینپولارسالموردهرگزارشخودروسبانکیشرکايازغربیوآمریکاییهايبانککه

نظامکهآوردوجودبهرااعتقاديایرانیطرفاذهاندروضعاین. کردنددرخواستباشد،شدهانجامروسحقوقییاحقیقی
انکببزرگترینجملهازوروسیهبانکینظامتمامواقع،در. شودمیکنترلغربوآمریکاتوسطتماماًروسیهمالیوبانکی
رارانایبامرتبطیاایرانبافعالیتگونههردیگر،هايبانکبعضیوبانک-گازپروم،VTBانداز،پسبانکنظیردولتیهاي

زيمرکبانکطرفازايتوصیهبهایرانباقراردادهاسرویسازامتناعتوضیحبرايهابانک. کردندحذفخودکاردستوراز
ستوردآنهابرايزمینهایندرروسیهجمهوررئیسگیريموضعکهکردندمیاستناد»کشوراینبانکردنکار«برمبنی
.نبودالعمل

روسیهفنیواقتصاديماندگیعقب-16
عرضهگدامپینهايقیمتنیستندبلدزیراهستندترضعیفغربیرقیبانازچراوچونبیایرانیبازاردرروسیهايشرکت

رکتشخالفبرهاشرکتاین. نیستندبرخورداردولتیحمایتواقتصاديبلندمدتهايطرحاجرايجديسابقهازوکنند
جارتازراغربایرانی،هايتکنوکراتوتجار. ندارندمالیپشتوانهدارند،دسترسیبلندمدتارزانهايوامبهکهغربیهاي
قوتوعفضنقاطوکردندتحصیلاروپادرآنهاازبسیاريوداشتندتنگاتنگیهمکاريغربباآنها. کنندمیدركبهترروس

عمومیماندگیعقب. دانندمیمشخصهايطرحاجرايباعملیبرخوردزمینهدرخصوصبهراغربیبازرگانیفعالیت
وخودروسازيسازي،دستگاهنظیرایرانبرايمهمهايزمینهدرما. استجديمسألههمروسیهصنعتیهايفناوري

تصادياقشراکتتوسعهضرورتمورددرایرانبازرگانیمحافلعلتهمینبه. کنیمعرضهایرانبهنداریمچیزيالکترونیک
غیرطوربهچندهرتوانندمیاست،الزمایراناقتصاديرشدبرايکهراچیزيهرزیرادارندزیاديهايتردیدروسیهبا

.کننددریافتغربازمستقیم

******

فقطمقالهایندرما. کنداعتمادتهرانبهتواندمیاندازهچهتاکهکندمیسئوالخودازهمروسطرفکهاستبدیهی
لهسلسموضوعما،همهبرايضروريولیحادگفتگوياین. پردازیمنمیآنهاوقوعدالیلتحلیلبهوکردهذکرراواقعیات

یممایلمطلباینچارچوبدرولی. شوندمیآماده»روایران«سایتدرانتشاربراينزدیکآیندهدرکهاستمقاالتیبزرگ
هاالسئوکشورمانخارجیبازرگانیفعالیتوخارجیسیاستاواخرهمینتا. کنیماشارهمهمبسیارنکتهیکبهخاتمهدر
امروزه. ودبنظرنقطهاینشریکمیانهخاورسراسربلکهتهرانتنهانهکهانگیختمیبرراآشکارسردرگمیوتعجبگاهیو

اینزابایدولی. شدرهاگذشتهاشتباهاتبارازتواننمیروزیکطیکهاستروشنولیاستگذاشتهتغییربهرواوضاع
کهاستوابستهماسیاستبهجهانبقیماامنیت. نیستآنداخلیامرتنهاکشورماناشتباهاتزیراشویمآزاداشتباهات

.بگذردجهاندیگرکشورهرباروابطوتهرانباروابطپودوتارتمامازبایدمسئولیتایندرك
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شوند؟تبدیلراهبرديشریکدوبهتوانندمیایرانوروسیهآیا
یفیموفوالدیمیر

هستهبرنامهدربارهایرانو3+3گروهبینمذاکراتبزودياستقرار
–بازرگانیومالیهايتحریمآناثربرکهیابدخاتمهایراناي

ایراناسالمیجمهوريازشد،اعمالغربابتکاربهکهاقتصادي
بینهايشرکتبزرگترینکهاستبدیهی. شدخواهندمرتفع
موادذخایرترینمهمازکهایراناقتصاديتوانبهعنایتباالمللی

زمینهدرچهارممقاموگاززمینهدرجهانیدوممقام(هیدروکربنی
وکردهتحصیلکارنیرويصنعتی،توسعهخوبپایگاه،)نفت

منتظرصبرانهبیاست،برخوردارجغرافیاییسودمندموقعیت
میاسالجمهورياقتصادتوسعهوآوريروزبهزمینهدرقراردادهاسودآورترینوترینگستردهبتوانندکههستندايلحظه
.کننددریافتراایران

جریان دارد که بسیاري از کشورها از جمله از کشورهایی » عملیات اطالعاتی در عمل«در واقع، در طول ماه هاي اخیر یک نوع 
که مبتکر اعمال تحریم ها شده بودند، معامالتی را هماهنگ می کنند که حاضرند فرداي روز رفع تحریم ها منعقد کنند. آنچه 

ست که شرکت هاي روسی جهت آغاز این کار عجله نمی کنند. طرف ایرانی هم فعالیت که به خود توجه جلب می کند، این ا
شراکت راهبردي بپردازد ولو چارچوبدراقتصادي–چندانی از خود بروز نمی دهد تا بی درنگ به توسعه روابط بازرگانی 

فعال تر بود.اینکه مسکو در تالش هاي خود براي لغو کامل و بی درنگ تحریم ها از ایران از همه

نباید این واقعیت را هم فراموش کرد که روسیه در نزدیکی بالفصل ایران واقع شده است که این امر فرق آن با اتحادیه اروپا را 
و اوایل قرن جاري پایه هاي روابط اقتصادي 1990تشکیل داده و توسعه روابط را تسهیل می کند. افزون بر آن، در سال هاي 

خته شده بود و روابط بین تجار روس و ایران کمابیش حفظ می شد ولو اینکه با تأسف باید گفت که روسیه از در حد زیادي ری
اعمال تحریم هاي پیشنهادي آمریکا و اتحادیه اروپا در شوراي امنیت سازمان ملل متحد ممانعت نکرد. روسیه باالخره بر خالف 

وشهر را به پایان برد. تماس ها در چارچوب همکاري نظامی فنی هم قطع انتقادات شدید از طرف غرب، ساخت نیروگاه اتمی ب
نمی شد که البته شرکت هاي روسی که از غرب حساب برده و هشدارهاي آن از اعمال تحریم ها علیه صادر کنندگان روس 

ی را به ایران صادر کنند.اسلحه به ایران را مد نظر دارند، باالخره جرأت نکردند مدرن ترین انواع تسلیحات از جمله دفاع

سئوال این است که بعد از لغو تحریم ها همکاري بین دو کشورمان چه می شود؟آیا امکان دارد که اوضاع به گونه اي شکل 
بگیرد که در حالی که مسکو بیشتر از همه در این جهت تالش کرده است، شرکتهاي غربی از وضعیت جدید بهره بیشتري 
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–یت غیر عادالنه خواهد بود. متأسفانه در حال حاضر خوشبینی چندانی درباره همکاري آینده روسی ببرند که این امر لغا
ابحسباروسیههايشرکتواقتصادبخشسرانروسیه،سیاسینخبگاناوالً،: داردعلتسهامراینکهنداردوجودایرانی
روسیه در عمل به نظام مربوطه آمریکا و غرب به طور بانکیومالینظامثانیا،دارند؛میبرراخودگامهايهمهآمریکاازبردن

و البی اسراییلی و در مرحله اخیر البی عربی نیز از روي آوردن روسیه » ستون پنجم«مستقیم وابسته است؛ ثالثاً، البی غربی، 
عده زیادي از نخبگان بلندپایه به ایران ممانعت می کنند. متأسفانه در ایران همین وضع مشاهده می شود. بدیهی است که

سیاسی و اقتصادي ایران و از جمله اطرافیان بالفصل حسن روحانی رئیس جمهور ایران، پنهان نمی کنند که شرکت هاي غربی 
را بر شرکت هاي روسی ترجیح می دهند. سئوال این است که آیا در مرحله بعد از تحریم ها شراکت راهبردي بین فدراسیون 

مهوري اسالمی ایران می تواند برقرار شود یا اینکه تهران به غرب گرایش پیدا خواهد کرد؟روسیه و ج

قبل از همه باید خاطرنشان کرد که همه موجبات براي برقراري روابط با امتیاز بازرگانی و اقتصادي بین مسکو و تهران وجود 
و منطقه اي این روابط را تقویت می کند. دو کشورمان دارد. اشتراك یا نزدیکی مواضع در قبال مسایل اساسی بین المللی 

مخالف جهان تک قطبی، سلطه تحمیلی واشنگتن و نقش آن به عنوان ژاندارم جهانی که حق دارد همه مسایل را با توسل به 
از بعدزور حل کند، هستند. این هم بسیار مهم است که روسیه و ایران سالهاست که در قبال حل و فصل مسأله افغانستان

عقب نشینی نیروهاي ناتو از این کشور، ایجاد منطقه صلح و ثبات در خاور میانه و خلیج فارس (روسیه از پیشنهاد ایران مبنی 
بر اعالم خاور میانه به عنوان منطقه عاري از سالح هاي هسته اي حمایت فعالی می کند)، حل و فصل عادالنه مسأله فلسطین 

الملل و متوقف کردن توسعه طلبی آمریکا در آسیاي مرکزي و ماوراي قفقاز مواضع یکپارچه اي بر اساس موازین حقوق بین
دارند.

در زمان بهار عربی که توسط آمریکا و متحدان آن از میان پادشاهی هاي محافظه کار عربی خلیج فارس و قبل از همه عربستان 
سیه و ایران نزدیک تر شده است. در عمل مسکو و تهران به سعودي و قطر تحریک شد، هماهنگی دوجانبه روابط سیاسی رو

تنها تکیه گاه خارجی بشار اسد رئیس جمهور سوریه ضمن دفع تجاوز خارجی اسالم گرایان افراطی و مخالفان مسلح غرب 
ظیم نظامی، و منابع عگرایی تبدیل شدند که آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و اردن پشتیبان آشکار آن ها هستند. آنها نیروها 

جاسوسی، اطالعاتی و مالی را به سرنگونی دولت سوریه اختصاص داده اند و حتی با ارسال اسلحه و اعزام مزدوران و مستشاران 
به طور مستقیم در امور سوریه مداخله نموده اند. دمشق فقط به برکت کمک نظامی و سیاسی مسکو و تهران نه تنها استقامت 

عرض متقابل و ریشه کنی شورش اسالم گرایان پرداخته است.کرد بلکه به ت

دولت «تقریباً یک ماه پیش فدراسیون روسیه و ایران به کمک بغداد شتافتند که با تهاجم مسلحانه گروهک افراطی اسالم گراي 
ر سقوط قرار گرفت سرزمین عراق را از آن خود کرد. پایتخت عراق در معرض خط%30روبرو شد که تا » اسالمی عراق و شام

ولی ایاالت متحده به دعوت هاي نوري المالکی نخست وزیر عراق مبنی بر ارسال کمک نظامی فوري پاسخ نداد. و باالخره این 
کمک از طرف روسیه و ایران رسید که جنگنده ها و دسته هاي نیروهاي ویژه را براي کمک به بغداد فرستادند و در نتیجه 

ت خورد. یک منطقه مهم دیگر تعامل نظامی و سیاسی دو کشور در منطقه به وجود آمد. با توجه به تعرض شبه نظامیان شکس



شوند؟تبدیلراهبرديشریکدوبهتوانندمیایرانوروسیهآیا18
.............................................................................................................................................................

اینکه ایران، عراق و سوریه اساس به اصطالح قوس شیعی را تشکیل می دهند، روسیه می تواند صاحب پیمان منطقه اي اصوالً 
ان متکی شود.متفاوتی شود که بتواند در سیاست خود در خاور نزدیک و میانه بد

در عین حال کامالً روشن است که مسکو و تهران نمی توانند فقط به شراکت دوجانبه در امور بین المللی و منطقه اي بسنده 
کنند. لذا باید به طور گسترده تر جمهوري اسالمی ایران را به قالب هاي چند جانبه دعوت کرد که خود ایرانیان به شرکت در 

رند. قبل از همه شرکت مفصل تر ایران در سازمان همکاري شانگهاي مد نظر است که ایرانیان در حال آنها عالقه زیادي دا
حاضر به ناحق فقط ناظر آن هستند ولو اینکه مسایل مورد بحث در این سازمان مانند آسیاي مرکزي، افغانستان، امنیت در 

رند. در داخل سازمان همکاري شانگهاي تشکیل محور مسکو آسیاي جنوبی با منافع جمهوري اسالمی ایران ارتباط مستقیم دا
رحطیک. کردخواهدمقابلهجديطوربهآسیابهخودراهکارهايتحمیلبرمبنیناتووآمریکاتالشهايباتهران–پکن–

امور انداز شرکت درار دیگر تعامل چند جانبه، پیوستن ایران به کار بریکس است. ایران از نظر اهمیت کنونی و چشم دآینده
جهانی از آفریقاي جنوبی و برزیل دست کمی ندارد. به موازات رشد اقتصاد ایران و افزایش سهم آن در امنیت انرژي جهانی در 

مرحله بعد از تحریم ها، نقش و نفوذ ایران بی وقفه افزایش خواهد یافت.

فقط بر عوامل نظامی و سیاسی استوار باشد. تعامل اقتصادي بدیهی است که هیچ گونه شراکت راهبردي بین دولت ها نمی تواند
اساس مشارکت را تشکیل می دهد زیرا در غیر این صورت معناي شراکت راهبردي از بین می رود. کافی است حد اقل این 

ا با اسراییل واقعیت به خاطر آورده شود که اتحاد شوروي در زمان خود به لحاظ نظامی و سیاسی از عرب ها در مقابله آنه
پشتیبانی می کرد ولی عرب ها درآمدهاي نفتی خود را به حساب ها در بانک هاي امریکا و اروپا می ریختند، تجهیزات و 
کاالهاي مصرفی را عمدتاً از غرب می خریدند و در روابط با اتحاد شوروي ترجیح می دادند تأسیسات اقتصادي (در صنایع ذوب 

و با استفاده از وام هاي تسهیلی » کلید در دست«بیاري، واحد هاي صنعتی و غیره) را به صورت آهن، انرژي، تولید نفت، آ
در زمینه همکاري نظامی فنی کمک کرده و در صحنه بین المللی از آنها » جهان سوم«مسکو بسازند. ما که به کشورهاي 

م. ولی اکنون با عنایت به واقعیات جدید حمایت سیاسی می کردیم، به لحاظ اقتصادي چیزي در عوض دریافت نمی کردی
عامل تهران هم ت		روسیه معاصر این شیوه عمل کارگر نیست که همه شرکاي ما و از جمله ایران باید این واقعیت را بفهمند. براي

این قابل توجه بازرگانی و اقتصادي با فدراسیون روسیه، ضمانت عدم اعمال مجدد تحریم هاي غربی را می دهد. عرصه هاي
گونه همکاري هاي دوجانبه بسیار متنوع است، از جمله بخش نفت و گاز و مشارکت شرکت هاي روسی در توسعه میدان پارس 
جنوبی؛ حمل و نقل و شرکت فدراسیون روسیه در ساحت و نوسازي راه آهن ایران و توسعه بنادر در سواحل خلیج فارس و 

درج شده » ایران رو«که جدیدًا مطلب جداگانه اي در این خصوص در سایت 		کریدور جنوبی حمل و نقل		دریاي عرب، ایجاد
است؛ ادامه توسعه برنامه هاي اتم صلح آمیز و ایجاد واحدهاي جدید نیروگاه هاي اتمی، ایجاد ظرفیت هاي صنعتی بزرگ در 

مختلف صنایع ایران؛ تعامل در بخش بانکی و مالی به منظور تحکیم استقالل جمهوري اسالمی ایران از وابستگی رشته هاي
به بانک هاي غربی و برقراري روابط در زمینه سرمایه گذاري و...

ازرگانی محافل بهمه موجبات براي این کار فراهم شده است ولی نباید از این واقعیت چشم پوشید که بی اعتمادي متقابل بین
دو کشور از بین نرفته است. بسیاري از نمایندگان این محافل در ایران که در غرب تحصیل کردند، از برتري فناوري هاي غربی 
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نسبت به روسیه دم می زنند، غافل از اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا هرگز پیشرفته ترین فناوري هاي خود را در اختیار ایران 
ت در حالی که ایران از شمار کافی نیروي کار متخصص براي استفاده از آنها برخوردار نیست. قیمت خدمات نخواهند گذاش

شرکت ها و متخصصین روس هم از غربی ها پایین تر است.

افزون بر آن، در میان طرف هاي همکاري با جمهوري اسالمی ایران از سوي روسیه اکثراً شرکت هاي دولتی یا شرکت ها با 
ان باالي سرمایه دولتی هستند که همین امر ضمانت رعایت دقیق تعهدات قراردادي را می دهد در حالی که شرکت هاي میز

آمریکایی و اروپایی اکثراً از دستورات سیاسی مقامات خود پیروي کرده و هر موقعی می توانند همکاري با ایران را قطع کنند. 
ن اروپایی به خاطر اوکراین همین کار را کردند ولو اینکه این رفتار به خودشان لطمه آنها در رابطه با روسیه تحت فشار کمیسیو

زد. ظاهراً ایرانیان باید با دقت بیشتري تجربه روسیه و کشورهایی را مورد مطالعه قرار دهند که زیر بار فشار سیاسی آمریکا و 
ل کنند. در غیر این صورت می توانند دوباره تحت تأثیر اتحادیه اروپا نمی روند و ترجیح می دهند خط سیاسی مستقلی دنبا

شوند چنانچه نفوذ محافل لیبرال غرب گرا در کشور افزایش یابد. نباید فراموش » انقالب رنگین«تحریم ها قرار گرفته یا قربانی 
د تاً بر سر راه این رونکرد که عربستان سعودي و اسراییل مخالفان جدید و مصمم بهبود روابط ایران با غرب هستند و طبیع

موانع فراوانی ایجاد خواهند کرد. ولی این دو کشور بر رفتار روسیه در محور ایرانی اثر چندانی نمی گذارند.

******

که منافع روسیه را پیش ببرد. استالزمایراندرروسیمعتبرالبیوجودایرانی–به منظور برقراري شراکت راهبردي روسی 
همچنین در روسیه نیز باید البی یا محافلی وجود داشته باشند که منافع ایران را پیش ببرند و براي ایجاد سیماي مناسب 
جمهوري اسالمی ایران در ایران تالش نمایند. متأسفانه دو کشور در این زمینه دستاوردهاي چندانی ندارند. رسمًا کمیسیون 

و شوراي مشترك بازرگانی وجود دارند ولی و وجود آنها بیشتر فرمالیته است. در این زمینه انسان هاي با نفوذ و دل مشترك
گرمی الزمند که بتوانند در رأس روند نزدیکی روابط بین روسیه و ایران در زمینه سیاست و اقتصادي قرار بگیرند. افرادي مثل 

با برنامه هاي راهبردي جدید الزم هستند. احتیاج فوق العاده به ساختارهایی » مارشال ها«ژنرال دگل فرانسوي در اقتصاد و مثل 
با حالت نه چندان رسمی هم احساس می شود که با اتکا بر اعتماد متقابل بتوانند راه حل مسایل را بدون ارتقاي این مسایل 

کت راهبردي برسند که هم براي ایران و روسیه و هم تا سطح مذاکرات رسمی پیدا کنند. اگر دو کشور بخواهند به سطح شرا
براي مناطق مجاور سودمند باشد، باید بی درنگ برنامه عمل را مورد تفکر قرار داده و یک نوع نقشه راه را تدوین کرد که ضمن 

حرکت بر اساس آن بتوان به شراکت راهبردي دست یافت.
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واشنگتن–تهران–مسکومثلثووینمکث

اگر کسی خیال می کرد که توافق درباره طراحی فرمول مورد 
قبول همگانی براي تضمین حالت صلح آمیز برنامه هسته اي ایران 

و ایران 3+3بین گروه جوالي که شش ماه پیش در ژنو 20تا 
حاصل شده بود، با موفقیت اجرا شده و در روزي که مقرر شد، 
امضا و تصویب شوند، این امید بچگانه اي بیش نبود. در مذاکراتی 
که در وین در شرف پایان است، یک وقفه و مکث افتاده است ولی 
به نظر می آید که این مکث بر خالف آنچه که در سال هاي 

.ه می شد، مکث پایانی استگذشته مشاهد

طرفزامذاکراتکنندههماهنگاشتونکاترینوفرانسهبریتانیا،متحده،ایاالت(المللیبینگرانمیانجی»غربیقسمت«
امضانامهموافقتاینکهیکی: استماندهباقیگزینهدوآنازبعدکهاندرسیدهمنطقینقطهبهمذاکراتایندر) اروپااتحادیه

هبایرانازایرادهاوادعاهاکهاستبداناعترافدیگريوشوندمرتفعتهرانازشده،اعمالقبالً یکجانبههايتحریموشود
بهبیشتردتمساعنیزوگفتگوبرايبیشترآمادگیوبازترفضايکهاستاینواقعیت. نداردربطیکشوراینايهستهبرنامه
.تاستصورقابلغیراند،دادهنشانخودازگذشتهسالیکطیایرانیکنندگانمذاکرهکهآنچهتاالمللیبیننظارت

منشأعنوانبهتهرانخارجیسیاست«و»ایرانايهستهبرنامهازجهانیجامعهنگرانی«نظیرغربسنتیهاياستدالل
کاردرد،باشایرانايهستهپرونده»نگران«کهالمللیبینجامعهگونههیچاوالً،. نیستکارگراینازبیش»ايمنطقهتنش

کردهابرازايهستههايفعالیتبرايایرانحقازراخودحمایتتعهدعدمجنبشعضوکشور160ازبیشکهچرانیست
سالمربناتوعضوکشورهايبازرگانیجامعهنیست؛مجازیکجانبههايتحریمکهکردندتفهیمدقتبههمچینوروسیه. اند

است»للیالمبینتنشکانون«اسراییلوسعوديعربستانچشمدرتنهاایرانثانیاً،. کندمیپافشاريتهرانباروابطسازي
أمنشکشورهااینتجاوزکارانهوخودخواهانهسیاستهماناکهشوندمتوجهتاداشتندفرصتاخیرسالدوطیجهانیانولی

نزدیکحتی. بودشدههمهعلیههمهجنگدستخوشکنونتامیانهخاورنبود،ایراناگراینکهواستايمنطقهمناقشات
.شوندبازيهمآنهاایرانیضدسیاستباخواهندمیکمتروکماویوتلوریاضشرکايترین

راودختصمیمبایدتهرانوواشنگتنسیاسیرتبهعالیمسئولینحاالو. انددادهانجامراخودکارویندرکنندگانمذاکره
برنامهبهولاوهلهدرکهاستوابستهعواملیجمعبهباشد،وابستهآیندهتوافقاتفنیجزئیاتبهاینکهازبیشکهبگیرند
.ندارندربطیتهرانايهسته
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کريواوبامابرايدوراههیک

خصشبهتاکردپروازواشنگتنبهوین،درمذاکراتمشغولکشورهايهمهبارایزنیازبعدآمریکاخارجهاموروزیرکريجان
ايدوطرفهمالقاتآمریکاخارجهوزیروجمهوررئیسچهارشنبهروز. بدهدراخودعملکرداضطراريگزارشاوباماباراك

لحقممسألهاینبررسیبهکنگرهنفوذبانمایندگانازچندتنیوجمهوررئیسمعاونبایدنجوپنجشنبهروزوداشتند
ازراخودارزیابیومالحظاتدوشنبهروزتامتحدهایاالتاطالعاتیجامعهوداراییوزارتپنتاگون،کهرودمیانتظار. شدند
یرازداردآشکاريعلتسفیدکاخدر»مغزيهجوم. «کنندتهیههاتحریملغوهايگزینهوایرانباموافقتنامهامضايعواقب

بازيآنهاکهبگویدبایدکند،وصفرااستگرفتشکلویندرکهوضعیتیبهکريواوباماباراكواکنشبخواهدکسیاگر
.افتادندمضیقهبهباالخرهوکردند

پیراموناوضاعکردنپیچیدهبرايهمهازبیشتر»گودروغ«کريومتحدهایاالت»صلححافظ«جمهوررئیساوباماباراك
لیوبود،کردهاعالم»شرارتمحور«ازبخشیراایرانپسربوشاینکهوجودبا. اندآوردهعملبهتالشایرانايهستهپرونده

پاربغوغاجهاندرخودشوهايسلسلهطی) »گسیختهلجامبیبی(«نتانیاهواینکهوجودبا. کردبسندههاحرفهمینبهاو
نمود،گوییپیششود،ساختهتواندمیروزهاهمیندرگویاکهراایرانیاتمبمبخاطربهزمانآخرشدننزدیکوکرد

ذاشتندگ) آمریکاعمومیافکار(سندانرويراخودشان،»شیرینجفت«اینکري،واوباماولی. نشداونصیبچندانیموفقیت
.کنندمیایفاراپتکنقشواشنگتنخموپیچپرهايدهلیزوآمریکاکنگرههايشاهینکهحالیدر

نظارتقبولواورانیومسازيغنیکردنمحدودبرمبنیتهرانتعهدعوضدرایرانباموافقتنامهانعقادهاآمریکایی61%
ايبرپیامیاینواقع،در. استژوئنماهاواخرنظرسنجینتیجهاین. دانندمیالزمراخودايهستهبرنامهبرالمللیبین

کريووبامااکههاتحریموسیلهبهتهرانبرفشارسیاست: «گویدمیکهاستکنگرهانتخاباتآستانهدرآمریکانخبهمحافل
.»رسیدتوافقبهایرانبابایدلذاوخوردهشکستکنند،میدنبال

ايیکجانبههايتحریمشکستبهنیزشدتهیهآمریکاوایرانملیشورايتوسطکه»میلیاردهادادندستاز«گزارشدر
السدرایرانیضدهايتحریم. استشدهاشارهکند،وادارکارهمینانجامبهجهانمابقیخواستمیوکردهوضعآمریکاکه

روابطاثربرتوانستمیپولاینکهاستشدهتمامدالرمیلیارد134-175,3مبلغبهآمریکااقتصادبراي1995-2012هاي
وانتاژشزور،مواضعازگفتگوتنهاکهنبودندواشنگتنلجوجسیاستمداراناگر. شوددریافتکشوردوبیناقتصاديسالم

.شودایجادشغلیفرصت66436الی51043داشتامکاندانستند،میمیسرراایرانباهاتحریم

فعلیدولتخارجیسیاستدرسیاهمرحله... لیبیومصرافغانستان،درهاشکستوعراقواوکراینسوریه،هايبحران
بیهشچیزيبایددارند،قرارروسیهباروابطتشدیدشرایطدراووفادارکريواوباماباراكکهامروزه. یابدنمیخاتمهآمریکا

یکازاعتبارنهاییدادندستازمنگنهاليکهسفیدکاخعلتهمینبهودهندارائهخارجیسیاستزمینهدرموفقیتبه
نگرهککندسعیبایدناگزیراست،گرفتهقراردیگرسويازجامعهطرفازآمریکاخارجیسیاستموفقیتدرخواستوسو
.کندمتقاعدایرانباموافقتنامهامضايبهرا
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تهراندرمجادلهوبحث

ارشگزتانمودپروازتهرانبهوینازکرد،شرکتمذاکراتدرکهایرانجمهوررئیسروحانیحسنویژهمشاورفریدونحسین
وردمبیشتريچههردقتباتهراندرآنتبعاتوموافقتنامهدورنماي. کندتهیهموافقتنامهانعقاددورنمايدربارهايویژه

امکاناتهبایرانیاناعتقادکهبودروحانیحسنانتخاباتیبرنامهاساسینکاتازیکیهاتحریمرفع. گرفتخواهدقرارمطالعه
انیروححسنکهگفتتوانمیاغراقبدون. شدروحانیانتخاباتیپیروزيباعثغرب،بارویاروییشدتکاهشزمینهدروي

گرودرراخودسیاسیاعتباردادند،بروزخودازرادیپلماتیکبازيهنردرجهباالترینمذاکراتدرکهظریفجوادمحمدو
.گذاشتندمذاکراتایننتیجه

سعیخودهمیشگیعادتطبقعلتهمینبهواستمهمچقدرظریفوروحانیبرايمذاکراتاینکهفهمیدمینیکغرب
موردموضوعاتفهرستدرنیزتهرانموشکیبرنامهکهکرددرخواستودهدقرارآزمایشموردراایرانیطرفاستقامتنمود
درخواستاینکهکنندثابتوزدهدورهمراحادموضوعاینشدندموفقایرانیکنندگانمذاکرهولی. شودگنجاندهبحث

.استاساسبی

اینهبایرانیانکه(غربحمالتبانهسازد،میدشوارایرانیطرفبرايرانهاییتوافقاتانعقاددربارهتصمیماتحاذکهآنچه
جریانمذاکراتکهسالیکطولدر. داردارتباطهاگذشتمصلحتوهاگذشتحدودبابلکه) اندکردهعادتحمالت
نیروهايطرفازهمهازقبلکشورداخلدرظریفریاستبهایراننمایندگیهیأتهموروحانیحسندولتهمداشت،
یراناروحانیرهبرايخامنهعلیکهبودباالقدريبهانتقاداتشدت. گرفتندمیقرارانتقادمورد»کارانمحافظه«بهموسوم

ذاکرهموجوداینبادارد،تردیدوشکهاتحریمکاملرفعاحتمالدربارهاواینکهوجودباکهکردتأکیدايویژهبیانیهطی
.»نمایندمیتالشکشورنفعبهوهستندایرانباوفايفرزندان«کنند،میتالشجهتایندرکهایرانیکنندگان

آندرهکاستدمکراتیکیدولتایرانکهکندمیثابتکند،میکسبشدیديبسیارحالتگاهیکهمجادلهوبحثهمین
اینکردندمیسعیروسیهدروغربدر. استدیگريچیزمامنظورولی. مطبوعاتآزاديهموداردوجودبیانآزاديهم

ولی.دهندجلوهرسید،توافقبهآنهاباتواننمیکهایرانیکارانمحافظهبودنافراطیومرتجعنشانهعنوانبهرامباحثات
دارد؟حقیقتادعااینمگر

عللنمهمتریلذا. حسابگرندبسیارایرانیکارانمحافظه. کنندمیدركراواشنگتنوتهرانبینگفتگوضرورتهمهامروزه
رسمبهطرواببهبودنامبهروابطبهبود. استآنحدودبلکهگفتگواصلنهمتحده،ایاالتباگفتگوباآنهامحتاطانهبرخورد

قتصادافروپاشیموجبهاتحریماینکننده،فلجهايتحریمبودنسختوجودبا. نیستقبولقابلقطعاً آنهابرايگورباچف
بینائتالفکهاينشدهاعالمجنگدرایراناسالمیجمهوريعمل،در. استنزدههمبرراایرانجامعهثباتونشدهایران

برايیجایکهدارنداعتقادحقبرکارانمحافظهعلتهمینبه. استکردهایستادگیانداخت،راهایرانعلیهایرانیضدالمللی
ضمانتوتوافقاتبلکهنیستآورد،میفشاربداندستیابیبرايهمیشهآمریکاریاستبهغربکهايیکجانبههايگذشت

.شوندفراهمبایدمتقابلهاي
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باجوالي14مالقاتدرودادهنشانخودازراداخلیاوضاعباریکنکتهایندرستفهمودركهمظریفجوادمحمد
»وطرفهدخیابان«هستند،آندنبالبهوینمذاکراتدرطرفینکهمتقابلیاعتمادکهکردتأکیددیگرباریکخبرنگاران

. اددخواهدتنیکجانبههايگذشتبهخودملیامنیتوحاکمیتحقضرربهایرانکهکندخیالنبایدکسیلذاواست
یکگزارشبه. استآمادهخودايهستهبرنامهآمیزصلححالتهايضمانتدربارهموافقتنامهامضايبرايتهرانامروزه
بهزمانکهفهمدمیتهرانولی. است%50-60معادلموافقتنامهاساسیمتنآمادگیدرجهایران،نمایندگیهیأتدرمنبع
راموافقتنامهمتندرجدیدهايخواستگنجاندنوجدیدهايشرططرحاجازهعلتهمینبهوکندمیکارایراننفع

.دادنخواهد

******

توقکهاستاینعمومیدیدگاه«کهکردخاطرنشانوینمکثتفسیرضمنروسیهخارجهوزیرمعاونریابکوفسرگئی
تمخهمهفتهچندبهمذاکراتتمدیدکهدارمانتظار. نیستروزچندمسألهاینکهاستالزمتوافقاتطراحیبرايمکملی

مکثعلت. داردقرارواشنگتنوتهرانسیاسیتصمیماتوفنیهايهماهنگیازخارجمکثایناساسیعلتولی. »نشود
ارالوروفسرگئیبدونوتنهاییبهمذاکراتاجرايکهاستکريبودنادعاپرازناشیهمهازقبلوین»کوبورگ«هتلدر
درحتیآنها. استندادهیادچیزيکريجانواوباماباراكبهکنونتاخارجیسیاستهايشکست. گرفتخودعهدهبر

. کنندوظمحفخودبرايکند،میتعیینراجهانتکلیفکهراعالیداورقاضیاعتبارکنندمیسعیسندانوپتکبینحالت
.گذاشتخواهندراپایانینقطهموافقتنامهآخرصفحهرويتهرانومسکوکهمعناستبداناینو
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بریکسوشانگهايهمکاريسازمانعضویتبهایرانپیوستندرباره
والدیمیر آلکسیف

دنبالجهانیبزرگقدرتیکبرايحتیمعاصرقطبیچندجهاندر
یانظامیسیاسی،ملیمنافعتأمینومؤثرخارجیسیاستکردن

کارعادي،شرکايیادوستکشورهايبراتکابدونخوداقتصادي
شرکتبلکهجانبهدوتعاملتنهانهقاعدتاً البته. استدشواريبس
قدرتبرايامراین. استنظرمدايمنطقهوجهانیهايسازماندر

بهباشد،میمبرمویژهبهاست،ایرانآنهاازیکیکهايمنطقههاي
»عربیهايانقالب«واوکراینبحرانکهجاريمرحلهدرخصوص

هسلطنقشتااستزدهدستايمذبوحانههايتالشبهمتحدهایاالتوآوردهوجودبهراالمللیبینجدیداصوالًواقعیات
.کندمحفوظخودبرايرادمکراسیاساسیمدافعوالمللیبینژاندارمجهانی،گر

نظرهنقطوهاارزشتاشودمیمتوسلشانتاژونظامیزوربهگاهیوکندمیرفتارنزاکتبیوخشنطوربهکهواشنگتن
بازهازمینههمهدررویاروییو»سردجنگ«حالتبهعملدرراجهانکوتاهیمدتطیکند،تحمیلدیگرانبهراخود

میاعمالمتحدمللسازمانامنیتشورايازخارجکهرایکجانبههايتحریمکنندمیسعیهاآمریکایی. استگردانده
برايلتعهمینبه. کنندرويدنبالهآمریکاسیاستازخواهندنمیکهکندتبدیلکشورهاییاطاعتتأمینوسیلهبهشود،
باراخودوکندپیداراخودجايهمکاريوامنیتايمنطقهوالمللیبینفعلیساختارهايدرکهاستمهمبسیارایران

ستانهآدرتهرانتازه. بگذارندمتقابلاحترامهمدیگربهوباشندبرخوردارمنافعاشتراكازکهکنداحاطهمتحدانیوشرکاء
مللانسازمامنیتشورايطریقازآمریکاابتکاربهغربکشورهايکهداردقراراقتصادي–مالیالمللیبینهايتحریمرفع

. گیردنقرارانزوادردوبارهتاکندحرکتپیشبهکسیچهباکهبگیردتصمیمخودبرايبایدایران. اندنمودهاعمالمتحد
اسالمیهايهمکاريسازمانملل،سازمانازبغیرايمنطقهوجهانیهايائتالفوهااتحادیهعضوایراناسالمیجمهوري

.نیست»اکو«مؤثرغیرسازمانو

ردکتبدیلفارسخلیجکشورهايهمکاريشورايبهرافارسخلیجعربیکشورهايهمکاريشورايباید
رندهدربرگیکهاستفارسخلیجعربیکشورهايهمکاريشورايعضویتبهپیوستنآل،ایدهراه) عراقو(ایرانبرايالبته

صلح،هکشودتبدیلايمنطقهعیارتمامساختاربهتوانستمیشورااینآنگاه. باشدمیفارسخلیجحاشیهعربیکشور6
جمهوريکهنباشدسعوديعربستانايمنطقهادعاهاياجرايبرايابزاريوکردهتأمینرامنطقهایندرهمکاريوامنیت

کشورهايهمکاريوامنیتسازماننوعیکبهتوانستمیشورااین. داندمیخودحریفورقیبمهمترینراایراناسالمی
نسهفراآلمان،هند،چین،متحده،ایاالتروسیه،نظیرايمنطقهمهمگرانکنشکهحالیدرشودتبدیلفارسخلیجحاشیه

شورهايکهمکاريشورايزیرااستبینانهواقعغیرقطعاًکاراینجاريمرحلهدرولی. شوندناظرآندرتوانستندمیبریتانیاو
.شودمیمتکیمتحدهایاالتبهفقطامنیتزمینهدروداردایرانیضدحالتفارسخلیجعربی
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شودمیمنتهیبستبنبهکهاستراهیشیعی،محور
همهیرازبردمیبستبنبهمدتبلنددرراهاینولی. استسوریهوعراقایران،شیعهکشورهايمحورتشکیلدیگر،گزینه

یرنظسنیافراطیهايگروهمسلحانهتعرضبایدکهمدتکوتاهدرالبته. هستندناکامیبهمحکوممذهبیهاياتحادیه
درخصوصبهاتحادیهاینتشکیلکرد،دفعرا) استبرخوردارخارجینیروهايحمایتازکه(»شاموعراقاسالمیدولت«

عراقوسوریهدرافراطیونوهاتروریستپیروزيبهکهچینوروسیهتازه. استموجهامرياطالعاتتبادلونظامیبعد
.دارندارادت»شیعیقوس«بهعینیدالیلبهنیستند،مندعالقه

درهکدارندعضویتآنهادرکشورهاییکهکنداستفادهفعالیهايسازمانازتواندمیتهرانرابطهایندرکهآیدمینظربه
بعديچندهايهمکارينمایندمیسعیوکنندمیمقابلهمتحدهایاالتتجاوزکارانهخطباخودسنتینفوذهايعرصه

کهولپالمللیبینصندوقوجهانیبانکمانند(المللیبینمالیساختارهايسلطهبامقابلهدررااقتصاديوبازرگانی
نیستانایرمنتظرپیماناینتازه! شود؟ناتوعضوتواندنمیایرانباالخره. دهندتوسعه) کندمیرواییفرمانآنجاواشنگتن

.فراوانندمنطقهدرسعوديعربستانوترکیهمانندایرانگرايغربنیرومندرقیبانکهحالیدر

دادخواهدتغییرايریشهطوربهراآنسیاسیوزنشانگهايهمکاريسازماندرایرانعضویت
واستایرانايمنطقهسیاستاهدافگويپاسخناظر،نهوکاملعضوعنوانبهشانگهايهمکاريسازماندرایرانشرکت
هبایران. شدخواهدمنطقهنقلوحملوانرژيمرکزبهآنشدنتبدیلطریقازجملهازایراناقتصاديتوانارتقايموجب

حفظاباقتصادکردنبازاريتجربهگازي،ونفتیخصوصبهطبیعیسرشارمنابعمناسب،جغرافیاییموقعیتازمنظوراین
یمتردیدوشکباعثبیشترملیهدفعنوانبهايهستهبرنامهشدنمطرح. استبرخوردارمردمازاجتماعیحمایتنظام
شدتهمراآنپذیريآسیبولیبردمیباالرامنطقهدرایراننفوذواعتبارايهستهبرنامهاجرايکهاستدرست. شود
ازهت. کنندمیهمکاريایرانباکهباشدمیهاییکشوربرفشاراعمالوایراناموردرمداخلهبرايايبهانهزیرابخشدمی
اکمحرژیمسرنگونیبلکهايهستهبرنامهنهایران،زمینهدرمتحدهایاالتاساسیهدفکهاستشدهروشنپیشهامدتاز
جهتایرانیگرايغربهايلیبرالنفوذتقویتبرايهاتحریمرفعوتهرانباروابطبهبودازواشنگتن. استایرانبر

شورکجمعیتقومیرنگارنگساختاربلکهمخالفانوجودتنهانه. کردخواهداستفادهایراندر»رنگینانقالب«سازماندهی
رایشگاینتشویق. نمایدمیتسهیلرا»طرح«ایناجرايشود،طلبجداییهايجنبشگسترشساززمینهاستممکنکه
سازمانزنوسنگینکشورهايکهچینوروسیه. شودمنجرکشورفروپاشیبلکهرژیمسرنگونیبهتنهانهتواندمیخارجازها

قومیومذهبیهايخصومتتحریکبعددرآمریکاییرنگینهايانقالباهدافبلندمدتدروهستندشانگهايهمکاري
همییآمریکاهايطرحگونهاینبامقابلهتجربهازآنها. بکنندراالزمکمکمسألهاینحلبرايایرانبهتوانندمیهستند،

.برخوردارند

طریقازهمهازقبلاسالمجهانباسازماناینروابطنظرازتواندمیخودنوبهبهشانگهايهمکاريسازماندرایرانشرکت
دهتجربه. باشدثمربخشمختلفکشورهايدراسالمیسازمانهايباتهرانروابطبرکتبهواسالمیهايهمکاريسازمان

هبتهران. استبودهثباتبرقراريجهتدرعمدتاًمناطقاوضاعبرایرانتأثیرکهاستدادهنشانواضحطوربهاخیرسال
توانازاستفاده. استدادهبروزخودازراايمنطقهمناقشاتفصلوحلدرسازندهشرکتبرايآمادگیواستعداددفعات

ردجمعیدستهامنیتتحکیمجهتدرخصوصبهشانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهايبرايتواندمیایراناقتصادي
راهیافتهتوسعههايشبکهازو) دوممقام(گازهمو) جهاندرچهارممقام(داردنفتهمایرانزیراباشدمفیدانرژيبخش
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روزبهاخیرهايسالدر. استبرخورداردارند،ارتباطشانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهاياکثرباکههاجادهوآهن
هراتقاطعدرجغرافیاییراهبرديمهمموقعیتمجموعدرایران. استبودهجریاندرفارسخلیجدرویژهبهبنادرفعالآوري

موادبامبارزهارزندهوسرشارتجربهازامنیتزمینهدرایران. باشدمیدارارااروپابهجنوبیآسیايازوشرقبهغربازها
ادعاهايبامقابلهدرراسازماناینشانگهايهمکاريسازماندرایرانعیارتمامعضویت. استمندبهرهافغانستانازمخدر
شرکت. کردخواهدتقویتمرکزيآسیايوقفقازماورايعربستان،فارس،خلیجمنطقهدرمیانه،ونزدیکخاوردرآمریکا
دررانایحضور. گیردقرارمؤثراستفادهموردآمریکابرفشاراعمالبرايآندیگراعضايتوسطتواندمیسازمانایندرایران

جهاندرچینوروسیهمنافعپیشبردعاملبهتواندمیوکردهتقویتراسازمانایناسالمیجنبهشانگهايهمکاريسازمان
نعربستاریاستبهعربیکارمحافظهبلوكکشورهايحاضرحالدرکهشودتبدیلاسالمیهايهمکاريسازمانواسالمی
.دارندبرترينفوذآنجادرسعودي

رسدردهمهازقبلاینولی. استایرانايهستهبرنامهشانگهاي،همکاريسازماندرایراننقشنظرازمسألهترینحساس
هاشاععدمنامهپیمانعضو) ایرانفقطناظراناز(آناعضايکهشانگهايهمکاريسازماننهواستاسراییلومتحدهایاالت
مسلحانهمداخلهازکهمندندعالقهبدانشانگهايهمکاريسازماناعضايوروسیهحال،هردر. هستندايهستههايسالح

اجتنابظورمنبهبلکهاقتصاديمالحظاتخاطربهنهبیشترمسکو. کنندممانعتآنايهستهبرنامهنابوديبهانهبهایراندر
يهاجنبشتوسعهخطر. کندگیريپیشایراناسالمیجمهوريعلیهنظامیگزینهازخواهدمیايمنطقهمناقشهبروزاز

یهروسجملهازوشانگهايهمکاريسازمانکشورهاياکثردرتنهاتوسعهباعثقوياحتمالبهایراندرقومیطلبانهجدایی
.استمندعالقهانرژيهايحاملکنندهصادرعنوانبهایرانبهبیشترچینولی. شدخواهد

عادلهمایراناسالمیجمهوريباروابطدراستشدهموفقکمابیشایراندراسالمینظامشرایطدرروسیهکهکردقبولباید
شمانچبرابردراوضاعاکنونولی. شودمیرعایتروسیهفدراسیوناقتصاديوسیاسیمنافعآندرکهکندایجادراضروري

اسالمیجمهوريازچینوروسیهراندنبیرونبرايتهرانبامذاکراتازاستدرصددواشنگتن. کندمیتغییرشدتبهما
نفوذتقویتوایراندرحکومتچگونگیتغییرصورتدرکهبفهمندخوببایدپکنومسکوشرایطایندر. کنداستفاده
جدیداشکالجستجويزمانلذا. شدخواهدتضییعزیاديحددرکشورایندرچینوروسیهمنافعکشور،ایندرآمریکا

همکاريسازماندرایرانکاملعضویتطریقازبلکهدوجانبههايهمکاريمکانیزموسیلهبهتنهانه–تهرانباروابطنزدیکی
.استرسیدهفرا–شانگهاي

شدخواهدتبدیل7گروهواقعیمقابلنیرويبهایرانباهمراهبریکس
عضویتبهپیوستنجهانیسطحدردارد،اهمیتايمنطقههمکارينظرازایرانبرايشانگهايهمکاريسازمانکهحالیدر

هايتحریمرسمینظرازحاضرحالدر. استایرانهاينیازجوابگوياست،» 7گروه«مقابلنیروينوعیککهبریکس
ولی. شدخواهدبرطرفقوياحتمالبهنزدیکآیندهدرمانعاینکهشودمیامراینازمانعمللسازمانسويازشدهاعمال

نونکتا. استدیگريمسألهبریکسدرایرانعضویتبایابد،میتوسعهسرعتبهآنهااقتصادکهعضوکشورهايبرخورد
2013الساکتبردرایرانیانخودکهحالیدراستنکردهمطرحرابریکسبهتهرانپیوستنمسألهجديطوربهآنهاازکسی

بهتنپیوسبرمبنیایرانآرزويتفسیرضمنروسیهنمایندهاستورچاكسرگئیزمانآندر. نمودنداعالمراخودتمایلاین
اینتشریحضمنوي. »نداردوجودروزدستوردرجدید،اعضايپذیرشجملهازوبریکسگسترش: «داشتاظهاربریکس
.استارزيرزرووتوسعهبانکایجادمشغولبریکسکهکردخاطرنشانگیريموضع
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مایلتبهتوانمیمیانهخاوردر»رنگینهايانقالب«واوکرایندرمناقشهاثربرجهانیاوضاعدرتغییراتبارابطهدرولی
سالجوالي15روزارزي،رزرووتوسعهبانکایجادیعنیبودکردهعنواناستورچاكکهآنچهتازه. گشتبازتهرانشدهاعالم
عضوکشورهايازیکهر. شدخواهددالرمیلیارد50معادلتوسعهبانکاساسیسرمایه. استآمدهعملبهبرزیلدرجاري

شدهاحیطرجهانیبانکجایگزیننهادعنوانبهکهمالیمؤسسهایندیپلماتیک،منابعگفتهبه. پردازدمیراآنپنجمیک
هبهمهازقبلجدیدبانک. گرفتخواهدعهدهبرراآنریاستبرزیلنمایندهاولمرحلهدروشدهمستقرشانگهايدراست،
مواهمبریکسعضوغیرتوسعهحالدرکشورهايبهسپسوپرداختهعضوکشورهايدرزیرساختیهايطرحمالیتأمین

برايرااقتصادتثبیتهايوامخوداعضايبهپولالمللیبینصندوقرقیبعنوانبهارزيرزرواماو. پرداختخواهدها
میلیارد100برابررزروسرمایه. پرداختخواهدملیهايارزبهارزبورسبازیگرانحمالتدفعبرايوبازرگانیترازهايتسویه

توسطمیلیارد5وهندوبرزیلروسیه،کشورسهازیکهرتوسطمیلیارد18چین،توسطمیلیارد41کهبودخواهددالر
.شدخواهدپرداختجنوبیآفریقاي

درمههازقبلوایراناقتصاددربریکسهايگذاريسرمایه. شودملحقتوافقاتاینبهتواندمیهاتحریمرفعازبعدایران
طوربهراایراناسالمیجمهورياقتصاديتوانتنهانهتواندمینقلوحملجنوبیکریدورایجادوانرژيهايحاملبخش
عیندر. ببردباالهیدروکربنیموادجهانیبازاردرجملهازوجهانیاقتصاددررابریکسنقشبلکهکندتقویتتوجهیقابل
.شدخواهدتضعیفجهانیاقتصاددرجاريفرآیندهايدرغربنفوذحال

واهدختقویتچشمگیريطوربهالمللیبینمناسباتنظامدرراخودسیاسیمواضعبریکسدرعضویتصورتدرتهران
المیاسجمهوري: استکاردرمتقابلیسود. کندمیایفاايفزایندهنقشراهبرديتصمیماتاتخاذدرباشگاهاینزیراکرد

صداي.کردخواهدتضمینرامنطقهایندرکلیديجایگاهبریکسبراياست،شدهواقعمیانهونزدیکخاورمرکزدرکهایران
فوذنبانمایندهفقدانیعنیآنکمبودیکسازماناینعضویتبهتهرانپیوستن. شدخواهدبلندترجهانیاموردرتهران
.کردخواهدجبرانرااسالمجهان

******

ارادهوجودامرحقیقتدرولی. آیدنظربه) بریکسزمینهدرخصوصبه(دورآیندهکارتواندمیمالحظاتاینهمهالبته
تريبیشاصرارباوشودترفعالبایدهمتهرانظاهراً. بودخواهدکنندهتعیین-مذکورهايسازمانوایران–طرفینسیاسی

درعضویتدیگرمتعددهاينامزدحاضرحالدرتازه. بردخواهندسودتحوالتاینازایرانیانهمهازقبلزیراکندرفتار
مالزي،اندونزي،(هستندمقایسهقابلایرانباخودتوانووزننظرازکهدارندوجودبریکسوشانگهايهمکاريسازمان

ممفاهینهوالمللبینحقوقموازیناساسبرخواهندمیواندآمدهتنگبهآمریکاییسلطهازجهانیان). مصروآرژانتین
کهحدهمتایاالتتجاوزکارانهخطباجمعیدستهمقابلهرونداندازيراهبرايفرصتبهترینحاالو. کنندزندگیسفیدکاخ

.شودمیفراهماست،شدهمتمسکخودسابقتوانمنديبقایايبه
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ایراندرشنبهپنججايبهشنبهتعطیلیدرباره
ماکسیم ایوانوف

هستندتعطیلیکشنبهوشنبهروزهايجهانکشورهاياکثردر
دیگرکشورهايبرخیهمانندایراناسالمیجمهوريدرحالیدر

. اندشدهاعالمتعطیلجمعهوپنجشنبهروزهاياسالمی،مشرق
ملیهايویژگیبهشبیهچیزيوجزئیموضوعیکاینظاهربه
دالرمیلیاردصدهابه» جزئیچیز«اینبهايولیاستمذهبیو

بورسکارزمانبنديمطابقتعدمنتیجهاینکهرسدمیسالدر
وهاشرکتدولتی،نهادهايگمرك،بانکی،ومالینظامها،

استاینهمهازبدتر. استجهانیجامعهباایرانبازرگانیمحافل
درآنفعالهايتالشودولتهیأتاصالحاتهمهوجودباکه

تصادياقماندگیعقبپیشازبیشوشدهحفظفعلیتقویمایران،ملترفاهوبهروزيسطحارتقايواقتصادتوسعهجهت
نای. نداردقرار»نکردنیاکردنعوض«گزینهدوبینایرانتقویماصالحاتمسألهولی. دهدمیافزایشراایرانفناوريو

.گرددمیبراقتصاديسودوافتادهجاهايسنتبینانتخاببهکهاستجديبسیارمسأله
تاریخبهنگاهی: ایرانیتقویم

طراحی1079سالدرشاهملکالدینجاللسلطاندرباردرکهدهدمیتشکیلراایرانکنونیگاهشمارياساستقویمی
رباعیاتدهسراینعنوانبهبیشترمردمعمومنزدکهایرانیبرجستهشناسستارهودانریاضیخیام،عمرکهاستگفتنی. شد

بودخورشیديتقویمآنکهبودبدانجدید) زیگ(تقویمتازگیزمانآندر. داشتدستآنطراحیدردارد،شهرتالیزال
ناولیانتقالسالگرد(هجرتروزازنهایرانیتقویمسال. میشداستفادهقمريتقویمازاسالمجهانسراسردرکهحالیدر

سنتتعبیريبهشاهملک. شدمیشروعبهاري،اعتدالروزوباستانپارسنوسالنوروز،ازبلکه) مدینهبهمکهازمسلمانان
آنتهالب. بودشدهمعرفیمصريالگويطبقبرهخامنشیانامپراطوريدرکهکرداحیاراخورشیديتقویمایرانیباستانی

ادوارباقمريتقویمهايماه. شدانجامحسابگرانهمالحظاتبهعنایتبابلکهقدیمیهايسنتحفظبراينهاصالحات
.کردمیایجادايعدیدههايناراحتیومشکالتکشاورزيدولتیکبرايونداشتهمطابقتکشاورزيهايفعالیت

استايگانه12»حیوانیتقویم«آنوشدمعرفیدیگرتقویمیککشورایندرشد،فتحهامغولتوسطفارسآنکهازپس
سالانقالبازبعد1911سالدرایراندرجاللیسابقتقویموسالهدوازدهتقویمتلفیق. استشدهمدهممازماندرکه

الدینجاللتقویمترسادهنوعایراندرپهلوي،خانرضاکودتايازبعد1925سالدرالبته. شدرسمی1905-1911هاي
اضرححالدر. گیردمیقراراستفادهموردامروزبهتاتقویمهمینکهنامیدند»شمسیهجري«راآنکهشدمعرفیشاهملک
.باشدمی) روزه30کبیسههايسالدر(روزه29ماهیکوروزه30ماه5روزه،31ماه6شاملایرانیسال
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دینوکارهفته
اکثردرروزهمینکهاستجماعتنمازروزجمعهروزاسالمجهاندر. داردمطابقتاسالمدینسنتباایراندرکارهفته

شنبهروزپنجشنبه،روزجايبهعربیکشورهايبعضیدرکهاستتوجهجالب. باشدمیتعطیلروزاسالمیکشورهاي
سنتابسویکازامراین. استشدهتنظیمهمینطوردیگرکشورهايبعضیواماراتمصر،سوریه،درکارهفته. استتعطیل
جهانیواروپاییتقویمبامعینیحدتااقلحددیگرسويازولیکنندنمیکارجمعهروزمردمزیرانداردمنافاتدینی

.کندمیترمؤثررادوجانبهتعاملوهاتماسکهداردمطابقت

مراسمروزهکیکشنبهروز: کردندتعیینراخودتعطیلروزهايمسیحیدینیسنتبرکتبهنیزغربواروپاکهاستگفتنی
روزراهدر20قرنازبخشیو19قرنطولدرغربواروپا. استشدهتبدیلاستراحتروزبهمنطقیطوربهاستعبادي
زرودوشدندموفقگذشتهقرناواسطتنهاصنفیهاياتحادیهاروپاییکشورهاياکثردر. کردندمیمبارزهدومتعطیل
.آورنددستبهرسمیتعطیل

بااآنهارتباطکهمیانهخاورکشورهايولی. کنندمیوکردهزندگیکاريتقویمهمیناساسبرعملدرجهانمابقیواروپا
وفادارخودتعطیلوکارروزهاينظامبهاست،قويمسیحیسنتاندازهبهداخلیمذهبیسنتوبودهمشکلهمیشهغرب

جهاندرالبته. استماندهباقیهابربروهاافغانیها،فارسوهاعربها،سنیوشیعیاناستراحتروزجمعهروز. ماندند
براي. بودندبرخورداردینیاعیادبرگزاريواستراحتوکارخاصهايسنتازکهداشتندوجودهاییگروههمیشههماسالم
ندمان–مسیحیانکهحالیدرکردندمیرعایتراشنبهروزدیربازازکردند،میزندگیاالسالمداردرکهیهودیانیمثال،

همانندد،باشالییکدولتینظاماگرحتیمیانه،خاورکشورهايمقاماتولی. داشتندگرامیرایکشنبهروز–غربیمسیحیان
.شدمقرراسالمهايخواستاساسبرکارهفتهزمانبنديعلتهمینبهکههستندمسلمانمردماکثر

تعطیلروزهايخاطربهایرانخسارات
یچنداناهمیتجزئینکاتاینیافتند،میتوسعههمازجدامناطقبعضیحتیوکشورهاجهان،هايقسمتکهگذشتهدر

مابقیوایرانبینتعطیلوکارروزهايتفاوتمالیهاينظاموهااقتصادهمگراییوشدنجهانیشرایطدرامانداشتند،
د،شاشارهفوقدرکههمانطور. گذاردمیاثراقتصاديروابطوضعیتبرهستند،تعطیلیکشنبهوشنبهآنجاکهجهان

آهنگهمیشگیماندگیعقبموجبامراینکهشودمیخارججهانیبازرگانیمحیطازروزچهاراندازهبهاسالمیجمهوري
مراکزباایراناسالمیجمهوريهايتماسعملشیوهاینمثال،عنوانبه. شودمیمیلیارديچندینمالیخساراتوکار

ورودمیبینازبازرگانیهايتماس%60تا. سازدمیتردشواررادولتیبخشوهابورسومالینهادهايجهانی،بازرگانی
ویایرانشرکايانسانیعاديناراحتیآنوشودگرفتهنظردربایدهمشناختیروانعامل. گرددمیکندفعالیتگونههر

هایمتحررفعصورتدرکهاستآنبرفرض. نیستمناسبشرایطایندربازرگانیروابطبرقراريآنهابرايکهاستغربی
ایاالتواروپاباایراناسالمیجمهوريکاريهايتماساکنونهم. شدخواهدترمبرمهمبازمسألهایناسالمی،جمهورياز

طرفینبرايضروريبسیارروابطبرقراريبهنشدههماهنگروزچهارچونمانعیکهشودمیترفعالتدریجبهمتحده
.کردنخواهدمساعدت
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آیدمیدستبهدالرمیلیارد120تعطیلروزیکتغییرصورتدر
عنیمبهکهاستجهانیواروپاییتقویمبهگذراول،گزینه. داردوجودزمینهایندرتغییراتایجادگزینهدوحاضرحالدر

جمهوريهکایراندرتردید،بدون. استیکشنبهوشنبهروزهايتعطیلیاعالموکارروزهايبهجمعهوپنجشنبهکردنتبدیل
مردمیتحمایازبلکهنیستدینیموازینوشرایطواجدتنهانهاقداماین. استممکنغیراروپاییهفتهبهگذراست،اسالمی

بررازیشدخواهندتبدیلاقداماینطبیعیمخالفانبهروحانیونی. شدنخواهدبرخورداراند،|کردهعادتفعلیتقویمبهکه
ازکههاستسالاسالمیکشورهايبعضیحتیکهنیستمهم. دادخواهندتشخیصرا»اسالمیسننازانحراف«حق

لباسنوعالفبا،باهمراه1924سالدرترکیهمثال،عنوانبه. کنندمیاستفادهجهانیواقعدرواروپایی»مشخصاتسیستم«
شورويفضاينشینمسلمانکشورهايهمهدریکشنبهوشنبهروزهاي. دادتغییرهمراتعطیلروزهايدین،بابرخوردو

.هستندتعطیلسابق

جمعهوزرکهحالیدراستپنجشنبهجايبهشنبهتعطیلیبرناظرگزینهاین. استترآمیزسازشوترمالیمدومگزینه
يتعداددرشنبهروزکردیم،اشارهفوقدرکههمانطورتازه. داردفراوانیاهمیتنکتهاین. کندمیحفظراخودقدسیحالت

خساراتصورتایندر: استالوصفزایدپنجشنبهجايبهشنبهکردنتعطیلفایده. استتعطیلاسالمیکشورهاياز
تبدیلایرانیجامعهواقتصادبرايمثبتیعاملبهخساراتکاهشاینویافتهکاهش%20میزانبهاقلحدبازرگانیفعالیت
شود،گرفتهنظردرمحاسباتاساسعنوانبهسالدردالرمیلیارد600معادلایرانملیناخالصتولیداگر. شدخواهد

.شدخواهددالرمیلیارد120بربالغسالیکطیتغییراتاینمحلازخالصدرآمدهاي

سودتواندمی»زندگیجمعیزمان«شدنسرمایهورفتهباالاسالمیجمهوريمردماقتصادينیروهايتجهیزآن،برعالوه
رشدمهمعاملتواندمیجدیدتعطیلروزبرکتبهخدماتتعدادافزایشتنها. بدهدراشدهعنوان%20ازباالتراقتصادي

ونچهاییکشوربااقتصاديروابطدرمشکالتبعضیاستممکنصورتایندرالبته. شودمحسوببخشایندرتولید
اسالمیجمهوريبازرگانیشرکايمهمترینفعالًکشورهااینولیکندبروزاسالمیکشورهايسایروسعوديعربستانالجزایر،
اًعمدتتبعاتکاهشمنظوربه. بودنخواهدمقایسهقابلشدهعنوانسودبامشکالتاینازناشیخساراتلذاونیستند

توانمی. یابدکاهشظهرازبعد4ساعتتاپنجشنبهکارروزاولمرحلهدرداردجاایرانی،جامعهبراياقداماینروانشناختی
بهمطلوبیاننتایجسالسهگذشتازبعداگر. شودمنتقلدیگرروزبهسالسهبرايموقتاً تعطیلروزیککهگرفتتصمیم
.گشتبازگذشتهروالبهتوانمیآید،دست

ثباعایراندرفعلیکارهفتهحفظشد،اشارهفوقدرکههمانطور. استروشنآنفایدهاقدامات،اینبودنعاديغیروجودبا
نیمیازبیشاجرايبرايفنیامکاناتفقدانشرایطدر. شودمیجهاناساسیهاياقتصادازکشورایناقتصادماندگیعقب

تحوالتهمهزیرانیستکوچکیکارتعطیلروزهايجابجایی. شودحاصلتواندنمیدیگرنتیجهبازرگانی،هايتماساز
تضیاتمقباآنتطبیقوتقویمتغییرباایراندرشاهملکوروسیهدراولپترباستان،رمدرقیصرژولیوسزماندربزرگ
.شدمیشروعزمان

**********
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کاريمتقویدرتغییراتایجادضرورتباراایرانیمسئولین–آیندهدربلکهحاضرحالدرنهحتی-ایراناقتصاديتوسعه
یاجمهوررئیسروحانیحسنریاستبهایرانوزیرانجدیدهیأتکهباشدرسیدهآنزمانشاید. کردخواهدمواجهایران

مهمألهمساینبارهدرتصمیماتهمهالبته. دهندتشکیلزمینهایندرتحقیقاتانجامبرايايویژهکمیسیونایرانمجلس
دشواريخابانتحالتاین. نیستروشنقبلازپرسیهمهایننتیجه. شونداتخاذملیسراسريپرسیهمهوسیلهبهفقطباید

محلازجمعیسودازبیشتربرابر2-3سوديسالهرکشوربرايشنبهپنججايبهشنبهکردنتعطیلسو،یکازکهاست
نیتذهوهاآرمانوهاسنتبهپایبنديدیگر،سويازوآوردخواهدباربهایرانپتروشیمیمحصوالتنیزوگازونفتصدور

باآناقتصاديهمگراییدراسالمیجمهوريمهمگامبهتواندمیتقویماصالحات. شودگرفتهنظردربایدزندگیاصولو
اصالحاتاینامر،نهایتدر. گرددمبدلآنهاازماندگیعقبرفعوکاهشبرايقاطعانهاقدامیوجهاناساسیکشورهاي

گونهاینبرايایرانیجامعهآمادگیدربارهسئوالحال،هردر. شدخواهدایرانملتبهروزيوزندگیسطحارتقايموجب
.ستانشدهتعیینقبلازهماقتصاديفوایدوافتادهجاهايسنتبینانتخابنتیجه. استماندهباقیجواببیاصالحات
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شودخارجایرانیضدهايتحریمرژیمازروسیهکهاسترسیدهآنوقت
یفیموفوالدیمیر

حقدربارهروسیهفدراسیونامنیتشوراي2014جوالي22جلسه
درعطفنقطهبهزیاديحددرروسیهارضیتمامیتوحاکمیت
رئیساظهاراتاز. استشدهتبدیلروسیهدفاعیوخارجیسیاست
شدیدرویاروییبراياقلحدمسکوکهشودمیمعلومروسیهجمهور

نشاندهدستوناتومسلحانهتحریکاتدفعبراياکثرحدوغرببا
والدیمیرگفتهبه. شودمیآمادهزوربهتوسلباآناوکراینیهاي

ارتقاجدیدياصوالًسطحبهغربباروسیهروابطدربحرانپوتین،
صحنهازیکیتنهامالزيبهمتعلقهواپیمايفاجعهکهاستیافته
.باشدمیآنهاي

هکشودمییادآوري: اولپیام. کرداشارهروسیهملتوجهانسراسرغرب،برايروسیهرهبرکلیديپیامچندبهتوانمی
ربفشار: دومپیام. کردخودداريروسیهمرزهاينزدیکیدراسلحهکشیدنرخبهازبایدلذاواستايهستهقدرتروسیه،
ازبیشجهاندرامروز: «داشتاظهارپوتینوالدیمیر. دهدمیتشکیلراروسیهعلیه»سردجنگ«سیاستازبخشیروسیه
کشورهايوهارژیمورفتهتحلیلدولتیحاکمیتحقمفهومخودوشودمیشنیدههاتحریموحجتاتمامزبانپیش

. شوندمیاتثببیکنند،میایجادمانعکسیمنافعتحققراهسربریاکنندمیدنبالراخودمستقلسیاستکه»مغضوبی«
اظهاراتاینعمل،در. »شودمیاستفادههاکودتاتردقیقعبارتبهیا»رنگینهايانقالب«اصطالحبهازمنظوراینبه

سبنامناعواملبهروسیهمالینظاموملیاقتصادوابستگیواقعیکاهشبرايتدارکاتآغازمعنیبهروسیهجمهوررئیس
.استآنداخلیتحوالتدروروسیهدرخارجیاننفوذبرايامکاناتهمهکاهشوخارجی

سیدنربرايهاتالشازنهاییامتناعمعنیبهروسیهجدیدسیاست. کندمیبازنگريغربباگفتماندرروسیه: سومپیام
تاسشدهاعالمامرحقیقتدر. استتدافعیمحکمحالتبهگذروامنیتمشتركنظامدربارههمهازقبلغربباتوافقبه
امراین. اندازدمیخودهايشانهرويازراجمعیدستهمسئولیتباروشودمیخودمسئولفقطروسیهبعدبهاینازکه
ردجملهازخوددفاعیتوانتقویتبهروسیهکهاستآننشانهاین. استنظامیسیاستدرايریشهتغییراتمعنیبه

یواقعجنگغربوروسیهبین. پردازدمیشرقیاروپايکشورهايسرزمیندرناتونیروهايگروهبنديتقویتبهواکنش
ادینبنیاصولدركزمینهدرفزایندههايتفاوتبلکهارزشیهايبرداشتاختالفتنهانهکهیابدمیگسترشعقیدتی

.دهدمیتشکیلراآناساسالمللبینحقوق

دارداحتیاجایرانسمتبهقاطعانهچرخشبهروسیه
دراءشرکتر،دقیقعبارتبهومتحداندنبالمسکوکهبودمعنابدانروسیهفدراسیونامنیتشورايجلسهآن،برافزون
رکتشبهنزدیکمنابع. گشتخواهدناتونظامیخطربرابردردفاعیامکاناتتحکیموغربهايکاريتجاوزبامقابلهجهت
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قابلمنیرويعنوانبهرابریکسبیشتريسرعتباگرفتندتصمیمروسیهمقاماتکهدادنداطالعجلسهآندرکنندگان
. دبکننايویژهتوجهایراناسالمیجمهوريباشراکتتوسعهبهوکردهتقویتغربسیاسی–نظامیهايائتالفجهانی

اساسیمنشأروسیهباهمراهواستحساسغرببرايکهمیانهخاورمنطقهدرایرانبزرگاهمیتبهعنایتبااخیرنکته
%65تاهمینجا. داردخاصیاهمیتاست،واشنگتندیگرمتحدانبرايوژاپناروپا،اتحادیهبهانرژيهايحاملصادرات

اقتصاد،هايزمینههمهدربتوانندایرانوروسیهاگر. استشدهواقعطبیعیگازجهانیذخایر%40تاونفتجهانیذخایر
بهارخودبازيقواعدتوانندمیخوبیبهتهرانومسکوکنند،برقرارراهبرديشراکتروابطخارجیسیاستودفاعامنیت،

.نماینداستفادهانرژيهايحاملصدورچونابزاريازهمهازقبلجهتایندروکنندتحمیلغرب

ایران–روسیهمحوربهتواندمیموفقیتباگازونفتزمینهدردیگرمهمبازیگرعراق،جاريشرایطدرکهاستتوجهجالب
دولت«گراياسالمسازمانافراطیونپیشنیموماهیک: استشدهروبروهاآمریکاییخیانتباواقعدرکشوراین. شودملحق

المالکینوريسويازکمکپیدرپیهايدرخواستاوباماباراكولیشوندبغدادواردبودنزدیک»شاموعراقاسالمی
ونظامیمستقیمهايکمکبغدادبرايجملهازوشتافتهعراقیاريبهفوراًایرانوروسیهولی. کردردراعراقوزیرنخست
وراقعاسالمیدولت«نظامیانشبهراندنبلکهعراقپایتختسقوطخطررفعتنهانهامکانامراین. فرستادندفنینظامی

هکسوریه. شدندمتحملناپذیريجبرانتلفاتوخساراتعملیاتایندرآنهاکهاستدادهراکشورغربوشمالبه»شام
خارجیهمداخلباتمامموفقیتبابغدادوتهرانمسکو،کمکبهکهاستسالسهازبیشاست،ائتالفایندیگربالقوهعضو

.کندمیمقابلهسعوديعربستانوآمریکاریاستبهعربستانوناتوائتالفسوياز

برمبنیغربهايتالشباکهداشتندتريمحدودمشتركاهدافهمبامذکورکشورچهاردورچنداننهگذشتهدر
ازوبمغضهايرژیمسرنگونییاعربستانیهايپادشاهیمالیمنابعبراتکابامیانهخاوردررنگینهايانقالبسازماندهی

جهانینظامدرمتحدانشتریننزدیکوآمریکاکهاکنونولی. داشتندارتباطمستقیمغیریامستقیممسلحانهمداخلهطریق
شتركمهدفاند،دادهتنمللسازمانمنشوربنیادیناصولوالمللبینحقوقموازینهمهآشکارنقضبهالمللیبینروابط

هسوریوعراقایران،روسیه،حاکمیتحقبهآنايمنطقهایاديوغربآشکارتعرضکردنمختلاکنون. کندمیتغییرهم
.ودبخواهندانتظارحدازترفرمالوترشدیدکهکرداستفادهتعاملدیگرهايمکانیزموابزارازبایدحاالو. استنظرمد

شودخارجایرانیضدهايتحریمرژیمازدرنگبیبایدروسیه
حدمتمللسازمانامنیتشورايطریقازآمریکاکههاییتحریمرژیمباخودبرخورددربایدمسکوفوق،مراتببهتوجهبا

هکحاال. داردوجودکاراینبرايحقوقیمبانیهمه. کندبازنگري) یکجانبههايتحریمبهرسدچه(کرداعمالایرانعلیه
تحریمازخروجحقازهمروسیهکنند،میاعمالهاتحریمروسیهعلیهمللسازمانازخارجاروپااتحادیهومتحدهایاالت
لمللابینروابطبنیادیناصل،»متقابلاقدام«اصلباالخره. شودمیبرخوردارمللسازمانبهتوجهبدونراایرانیضدهاي
داردنیازاهتحریمعلیهآنسیاستنیرومندشریکبهدیگروقتهرازبیشروسیهاکنون. کردراکارایندرنگبیباید. است
استشدهلتبدیکشورهاییبرغربخشنفشاروسیلهبهکشورهابرآمیزصلحتأثیرگذاريالمللیبینابزارازهاتحریمزیرا
ازومسکخروجاعالمزمینه،ایندرعملشیوهترینمؤثرکهآیدمینظربه. بروندواشنگتنسلطهبارزیرخواهندنمیکه

.پرداختایراناسالمیجمهورياقتصادودفاعیقابلیتتقویتبهبایدآنازبعد. استتهرانعلیههاتحریمانواعهمه
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کندتقویتراایراندفاعیتوانبایدروسیه
یراناارتشبرايزودترهرچهبایدشود،تبدیلغرببامقابلهدرروسیهفدراسیونواقعیشریکبهایراناینکهمنظوربه

همهزاقبل. بگذارندعقیمراآمریکاسويازهمهازقبلخارجیتجاوزگونههربتوانندکهکردارسالراتسلیحاتجدیدترین
راگکهفهمدمینیکواشنگتن. هستندنظرمدغیرهو»پانتسیر«،400-اس،300-اسنظیرهواییضدپیشرفتههايسامانه

حضورهباحتیاجکنند،نابودرافارسخلیجمنطقهدرمستقرآمریکاییهايموشکوجنگیهايهواپیماهمهبتوانندایرانیان
خواهدفتضعیمنطقهدرآمریکامتحدانسایروقطرسعودي،عربستاننفوذوشدهصفربرابرمنطقهایندرآمریکایینظامی

-MIGمنظورهچندهايجنگندهتوجهقابلشمارهمچنینبایدایرانمسلحنیروهايدفاعیقابلیتتقویتمنظوربه. شد
29 SMTناتوتعبیربه)31-میگشکاريهايجنگندهسیستم،آخرینFoxhound مافوقنفريدوشکاريجنگنده–

ناتوتعبیربه)30-سوخويسنگینشکاريهايجنگندهنیزو،(بلندبردباهواییشرایطهمهدراستفادهقابلوصوتی
Flanker-C همههايدرازيدستصورتایندرکهکردصادررا(4+نسلنفريدومنظورهچندشکاريجنگنده–

.شدخواهندخنثیایرانبهمتجاوزان

ینهزمدرایرانبهداردجاخلیج،ایندربحریندرمقرباآمریکاپنجمناوگانناوهايحضوروایرانیساحلطولبهعنایتبا
هاسامانهاینکهشودمساعدت»باستیون300کا«ساحلیموشکیهايسامانهاساسبرساحلیدفاعمطمئنسامانهایجاد

وهواپیماییودریاییضربتیهايگروهناوها،هايستوندریابرد،واحدهايسطحیمختلفناوهايبردنبینازمخصوص
ایندر.استالکترونیکیرادیووسایلوآتشوسیلهبهدشمنشدیدمقابلهشرایطدرراداريشناساییقابلزمینیاهداف
ارسفخلیجدرایراناسالمیجمهوريمخالفدیگرکشورهايدریایینیروهايبلکهآمریکاپنجمناوگانتمامتنهانهصورت

واحدهايوشدهصادرایرانبهمختلفانواعزیردریاییوسطحیناوهايکهنیستبدهمچنین. شدخواهندسالحخلع
-کایجنگوبردهواوباريبالگردهاي(بالگردهاهايگروهوسیلهبهآنهاتقویتطریقازهمهازقبلایراندریاییتفنگداران

.شدخواهدممکنغیرتقریباًدریاطرفازایرانبهتجاوزصورتایندر. شوندتقویت) 52-کاو29

مدزرهینیرويخصوصبهزمینهایندر. شودآوردهروزبههمایرانارتشزمینینیرويکهاسترسیدهآنوقتطبیعتاً 
روسیتانکیضدهايسامانه. کندصادرراBMP-3زرهیخودروهايوT-90هايتانکایرانبهتواندمیروسیه. استنظر

ابلقطوربهراایرانزمینینیرويکارآییکنند،مینابودچراوچونبیزیاديفاصلهازرادشمنهايتانککه»کورنت«
واهدخایرانمسلحنیروهايتقویتباعثهمارتشیتهاجمیهايهواپیماوبالگردهاازبرخورداريالبته. بردخواهدباالتوجهی

.شد

استالزماقتصاديگستردههايهمکاري
ازگونفتوسیلهبهراروسیهايسالحتواندمیاست،کرانبیانرژيهايحاملصدوروتولیدزمینهدرآنتوانکهایران

وفتنصدوروتولیدتوسعه،بهبایدنواتکوگازپرومنفت،روسمانندروسیگازيونفتیبزرگهايشرکت. کندپرداخت
. نندکایجادگازتغلیظزمینهدرتوجهیقابلهايظرفیتایراندروپرداختهجنوبیپارسهمهازقبلوایرانمیادینازگاز

ريضروفشارتحترااروپااتحادیهطریقاینازوکننددیکتهراگازجهانیبازارهايقیمتهمباتوانندمیایرانوروسیه
ولیدتهمزمانتوسعهصورتدرویژهبهایران،درنفتتولیدافزایش. دهندکاهشرامتحدهایاالتبهآنوابستگیودهندقرار
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رقماینکهبرسندروزدربشکهمیلیون20معادلصادراتبه2020سالتادادخواهداجازهکشوردواینبهعراق،درنفت
.ودبخواهدغربسیاستبراقتصاديتأثیرگذاريدیگرنیرومندوسیلهاین. استبیشتربرابردوسعوديعربستاناز

قلنوحملجنوبیکریدورایجادایران،اسالمیجمهوريوروسیهفدراسیوناقتصاديمواضعتحکیمدیگرمهمگیريجهت
قادرندتهرانومسکوصورتایندرکهاستروسیهطریقازغربیشمالوشمالیاروپايتاعربدریايایرانیساحلاز

بلقنقل،وحملشبکهتوسعهبهبایدهمچنین. دهندتغییررادورخاوروجنوبیآسیايبهاروپاازبارهاجابجاییمسیرهاي
انرژي. کردکمکاتمیجدیدهاينیروگاهساختطریقازبرقنیرويتولیديهايظرفیتافزایشایران،آهنراههمهاز

بهکهباشدداشتهمصلحتروسیهبراياستممکن. استایرانی–روسیهايهمکاريدارآیندههايشاخهازیکیاتمی،
بهغربکهشرایطیدر. کندبازنگريایرانايهستهبرنامهدربارهتهرانبا5+1گروهمذاکراتباخودبرخورددرمنظوراین

درایرانازاروپااتحادیهوآمریکاآمیزاغراقهايخواستازپشتیبانیزند،میدستروسیهفدراسیونعلیهتبعیضیتدابیر
کهکسی: دادخواهدخوبیدرسهمغرببهامراین. نداردمعنیکشوراینآمیزصلحايهستهبرنامهکردنمحدودزمینه

يامنطقهوجهانیمسایلزمینهدرراروسیطرفحمایتاتوماتیکطوربهگذارد،نمیاحترامروسیهفدراسیونمنافعبه
.دهدمیدستازالمللیبینسیاست

ریمتحتأثیرتضعیفبهتهرانومسکوبینسودمندمتقابالًهايهمکاريآنجاکهدارندوجودهمدیگريفراوانهايزمینه
فرمانآنبردالرکهاستنظرمدمالیبخشهمهازقبل. کردخواهدمساعدتکشوردوهرعلیهاروپااتحادیهوآمریکاهاي

واحدارزاندازيراهبخشیدنسرعتیاملیهايارزبههاپرداختیاتهاتريموقتمعامالتبهگذرزمان. کندمیروایی
.استرسیدهبریکس

*****

ايشدههماهنگسیاستتاشودتقویتخارجیسیاستنهادهايسطحدروعالیسطحدربایدخارجیسیاستهماهنگی
جملهازوجهانیهايچالشدرقبالنیزوافغانستانومرکزيآسیايقفقاز،ماورايفارس،خلیجمنطقهومیانهخاوردر

يارتقامسألهکهنیستلطفازعاري. شوددنبالاست،انداختهراهجهانسراسردرآمریکاکهايگسیختهلجامرویارویی
ررسیبوزیرنخستمعاونینتاوزیرانسطحازکشوردواقتصاديوبازرگانیهايهمکاريمشتركکمیسیونریاستسطح
ريشماباکنونتاکهکرداستفادهدفاعیوخارجیسیاستزمینهدرهاتالشهماهنگیمکانیزمازتوانمیهمچنین. شود

خارجهوزیرانجانبهدوکمیتهتشکیلمنظورمان. استگرفتهقرارآزمایشمورد) فرانسهومتحدهایاالتبا(بزرگکشورهاياز
–رانیایوترکی–روسیفعالشوراهايالگويطبقبرایرانوروسیهبینعالیسطحهمکاريشورايتشکیلنیزودفاعو

تماالً احوشودبریکسوشانگهايهمکاريسازمانعضوزودترهرچهایراناسالمیجمهوريکهاستمسکونفعبه. استترکی
درارمسایلاینهمهتواندمیپوتینوالدیمیر. شودتشکیلاورآسیاییاقتصادياتحادیهوایرانبینآزادتجارتمنطقه
تاجیکستاندرجاريسالسپتامبردرشانگهايهمکاريسازمانسراناجالسدرایرانجمهوررئیسروحانیحسنبامالقات

هاجمتجلويتوانمیندارند،قبولراواشنگتنزورگوییوفشارکهکشورهاییهمهمساعیتشریکبافقط. بگذاردمیاندر
هايریمتحرژیمازروسیهدرنگبیحقیقتاًوفوريخروجبابایدکاراین. گرفترادیگرکشورهايمنافعبهغربتجاوزکارانه

.شودشروعایرانیضد
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»القدس«نامبهایرانیبمبواسراییلیتجاوز
پانکراتنکوایگور

: داشتاظهارمتحدهایاالتدراسراییلسفیر»درمرران«جدیداً
تصورداريخویشتن«پاسبهبایداسراییلمسلحنیروهاي«

رانوبلصلحجایزهغزهنواردرعملیاتاجرايضمن»ناپذیر
اطالعاتیتهاجممشغولکههمگروهیهايرسانه. »کنددریافت

دولتیتروریسمسیاستبهنسبتهمینطورهستند،روسیهبه
. دهندمیبروزخوداز»ناپذیريتصورداريخویشتن«اویوتل

لجامنتانیاهويبیبی«کارهايبرسنتیروشبهواشنگتن
عضوکشورهايهمهتقریباًگذارد،میپوشسر»گسیخته
هکعربستانیهايپادشاهیوگویندمیبلهبلهاوبهاروپااتحادیه
واندکردهفراموشپاكرااسالمیوحدتوعدالتهاياندیشه

رفتهگرااسراییلطرفپردهبیدفعهاینبودند،هافلسطینیخونازاستفادهباهاچینیتوطئهمشغولمدتاینطولدر
ستشکصخره«اکنونهمشد،اعالمخمینیاهللاآیتتوسطپیشسالپنجوسیکه»قدس«ایدئولوژيحال،هردرولی. اند

.کندمیویرانرااسراییلبودنبرگزیده»ناپذیر
هابارانگلولهجهنمی،هايبمبارانروز15هستند،کودكنفر148آنهامیاندرکهشدهکشتهفلسطینینفر700ازبیش

ارددجریاناطالعاتیخألدررونداین. پردازدمیاسراییل»داريخویشتن«بابتفلسطینامروزهکهاستبهاییها،ویرانهو
وتینپعلیهوروسیهعلیهايرسانهغوغايتشدیدیعنیدولتیسفارشاجرايگرفتار»متمدنجهان«گروهیهايرسانهزیرا

ازاتمجراروسیهچگونه«اینکهیعنیاساسیموضوعازراآنتوجهزیرانیستغربنفعبهغزهازخبرهاحاضرحالدر. هستند
غرقانويثجزئیاتازباطالقیدررااسراییلی–فلسطینیمناقشهوابستههايرسانهعلتهمینبهوکندمیمنحرف،»کنیم
مقدپیشکسیچهاینکهکشفوخودازدفاعبراياسراییلحقحماس،»تروریسم«پیرامونبحثدرراآنماهیتوکرده
علتزیرااستثانويامریکغزهنواردرخونریزيخصوصدرهابحثاینهمهامرنهایتدرولی. کنندمیپنهاناست،بوده

قرننیمگذشتازبعدوانداختبیرونآنهااراضیازرافلسطینیهزار700ازبیشاسراییلابتداکهاستآنمناقشهاساسی
رامناقشهابعادغزه،درآنهابرايشدهقرقمنطقهایجادطریقازگرفتتصمیمخودمیهنراهدرفلسطینملتمبارزهآغازاز

.دهدکاهش

امیدهاياکثرحدکهکردواداروضعاینباسازشبهراعرفاتیاسروفتحسازمان1993سالدرکذاییالمللیبینجامعه
یافراطفردیکتوسطکرد،امضارااسلوتوافقاتکهرابیناسحاققتلازبعد. باشداشغالیاراضی%20اعادهها،فلسطینی
%12تنهاخودخودگردانمنطقهبرايهافلسطینیباراكاهودوزیرينخستزماندروکردتغییردوبارهشرایطاسراییلی،
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استايمناقشهحقیقتدربرگیرندهفاحشعدالتیبیاین! %100ازنهومذکور%20از%12همآن. کردنددریافترااراضی
.کندپنهانهاتروریستوافراطیوندربارهبحثباراآنکندمیسعیغربکه

میروزردساعتچندبرايفقطبرقنداشتند،اشتغالمردمازنیمیآنجاکهشدندانداختهواقعیقرقگاهیکبههافلسطینی
-50اکثرحداسراییلدرعربیاشغالیاراضیازکارگراندستمزدمیانگین. بوددشوارآشامیدنیآبآوردندستبهودادند

دهشاحاطهاسراییلارتشهايگذرگاهوسیلهبهغزهنوار. دهدمیتشکیلرا»واقعیودرست«اسراییلییکدستمزد40%
اراضیمربعکیلومتر2010،250سالتا2004سالاز: ندانستندکافیهمرااقداماتایناسراییلیهايشاهینولی. است

جهان«مسکوتموافقتبافلسطینیفاجعهاین. شدندساختهنشینیهوديشهرك223آنجاوشدهمصادرهفلسطینی
یسیاسفصلوحلبرايبیشترهرچهواشنگتنکهاستبدانپارادوکس. افتاداتفاقمتحدهایاالتهمهازقبلو»متمدن
تندروي. یافتمیشدتهافلسطینیمظلومیتوشدمیبیشتررویشاناسراییلیهايشاهینآورد،میعملبهتالشمناقشه
دیدجهايتصفیهبرايبهانهدنبالوکردهتحریکاعتراضبرايآشکاراراهافلسطینی. نیامدوجودبهخالیجايازحماس

.گشتندمی

اسراییلیالبیپولوتلفنیدیپلماسی: متحدهایاالت
ششمناقشهآغاززمانتاآمریکاخارجهاموروزیرکريجانکهداشتاظهارمتحدهایاالتخارجهوزیردستیارپاترسونان
ودخهمراهتلفنبرگزیدههايشمارهمیاندررااوشمارهحتیوداشتهتلفنیگفتگويقطرخارجهوزیرالعطیهخالدبابار

کلیحجماست؟دخیلمناقشهایندرزیاديپولکهحالیدرکندمیکمکخونریزيقطعبهامراینآیا. داردمینگه
ربعیکواشنگتننظامیکمک. استشدهدالرمیلیارد3,7برابر2013-2014هايسالدراسراییلبهآمریکاییمالیکمک
موشکیدضسامانهتوسعهبهگرفتتصمیمتجاوزگرماگرمدرآمریکاسنايمجلس. دهدمیتشکیلرااسراییلنظامیبودجه

.یابداختصاصدالرمیلیون350»آهنینگنبد«اسراییلی

بینتوافقاتبهبنا. شدآمریکانظامیصنایعبااسراییلنزدیکائتالفتشکیلموجبمالیهايکمکآبپرجریاناین
یکاییآمرتسلیحاتخریدبرايبایدکنند،میدریافتخودآمریکاییحامیانازهااسراییلیکهپولی%75اویو،تلوواشنگتن

دوزربول. دهندمیتشکیلراآنآمریکاییهايشرکت–اویوتل–آمریکادولت: استطبیعتدرپولگردشاین. شودخرج
Lockheed Martinشرکتساحت»هلفایر«هايموشککنند،میجمعراهافلسطینیهايخانهCaterpillarهاي

.هستندروينشانهمشغولHewlett Packardرسانیاطالعهايسامانهوریزندمیآنهاسرآسماناز

عتیصننظامیالبیکهاستروهمینازواستبزرگینعتائتالفاینبراياسراییلجنگیعملیاتهمهکهاستبدیهی
. نندکمیپشتیبانیآنهمسایهحقدراویوتلتجاوزکارانهرفتاربرنهادنسرپوشبرايخوددولتهايتالشهمهازآمریکا

قوقحموازیندرنبودنمشمولوخوداعمالقبالدرمسئولیتفقدانوضعیتاسراییلبرايمتحدانشوآمریکاکهحالیدر
وامنیتهايضمانتعوضدروزدهدستمناقشاتتحریکبهبخواهددلشتاتواندمیاویوتلاند،کردهایجادالمللبین

.کنددریافترامالیواقتصاديتوجهقابلهايپاداش

ماهمهلاسراییعلیهتهدیدوهستندمندشمناناسراییلدشمنان«کهکرداعالمپردهبیبریتانیاوزیرنخستکمروندوید
استکافی. نداردکافیمجالايمقالههیچآمریکاسیاستمدارانمشابهاظهاراتازقولنقلبرايولی،»کندمیتهدیدرا
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محکومیتحاويکهرامتحدمللسازمانامنیتشورايهايقطعنامهبار44بعد،به1972سالازمتحدهایاالتکهشودگفته
.استکردهوتوبود،اسراییل

دولتیغیروتجاريغیرهايسازمانوسیعشبکهطریقازاسراییلمالیتأمیناویو،تلازآمریکاییحمایتدیگرجنبهیک
عربیاشغالیاراضیدرسازيشهركواسراییلارتشازحمایتبرايپولآوريجمعمشغولمتحدهایاالتخاكدرکهاست

استهاییاسراییلیاز»مالیومعنويحمایت«آنکلیديهدفکهاستفعالبسیارHonenuسازمانآمریکادر. هستند
پشتیبانیآنهاازHonenuسازمانکهکسانیفهرستدر. باشندشدهمحکومیامتهمهافلسطینیحقدرزورگوییبهکه

قتلبهرانیفلسطینفرهفتاتوبوسایستگاهیکسرکهدارندوجوداسراییلیسربازنیزورابیناسحاققاتلامیرایگالکرد،
سالدروکرددریافتدالرمیلیون16معادلاعانات2012سالدر»اسراییلمرکزيبنیاد«نامبهسازمانیکتنها. رساند
یلیاسرایالبیدالرمیلیونهادهبامقایسهدرکريتلفنیهايتماس. یافتافزایشدالرمیلیون3میزانبهرقماین2013

راییلاسجنایاتهمهشریکواشنگتندارد؟اهمیتیچهاسراییلتجاوزکارانهسیاستبهآمریکاییبزرگهايشرکتعالقهو
.نیست»بندخالیکري«سیاسیدوروییجزچیزيسفیدکاخبیاناتهمهلذاواست

اسراییلبراي»القدس«ایرانیبمبوکاذبمدافعان
سعیطرقکهاستروشنهمینطور. نیستپوشیدهکسیبر»فلسطینیمسأله«دربارهاسراییلمقاماتوسعودآلتوافقات

هاینیفلسطازاستفادهبهعربستانیهايپادشاهیتمایل. بگیردبیشتريچههربهرهحماسریاستباخودبازيازکندمی
اکنون،شدمیپنهانايگونهبهواقعیتاینگذشتهدرکهحالیدرولی. استعاديودارسابقهکاري،»سیاهسکه«عنوانبه

جریاندراماراتمقاماتکهشداعالمپیشهفتهیکحدود. استشدهزدهکنارمعاشرتآدابازنقابکوچکترینحتی
سازمانکهشرطیبهکنند،جبرانرااویوتلهايهزینهشدندحاضرحتیوبودندغزهدراسراییلعملیاتبرايتدارکات
–نظامیعاملحالتازآنازبعدکهشودمتحملناپذیريجبرانتلفاتاقلحدیاشودنابودعملیاتاینجریاندرحماس
واماراتخارجهوزیرنهیانآلزایدبنعبداهللاشیختوسطموردایندرمذاکراتژوئنماهاواخر. آیددرمیانهخاورسیاسی
آغازازقبلروزیکتقریباً. کردندمطلعخودتوافقاتازراکريجانطرفین. شدانجاموياسراییلیهمتايلیبرمانآویگدور
اسراییلیابتماسدردیگرباریکفلسطینی،فتحسابقعضووخودامنیتیمشاوردهالنمحمدطریقازعبداهللاشیخعملیات

.دادقرارتأکیدموردمعاملهاینچارچوبدراماراتتعهداتاجرايبرايراخودآمادگیها

ازکاییآمریحمایتاسراییل،ارتش»ناپذیرشکستصخره«عملیاتشاملکهایستدبهنیروییبرابردرتواندمیچیزيچه
مقابلهونیراینباتواندمیکهچیزياست؟غربتبلیغاتیعظیمدستگاهوعربستانیهايپادشاهیمالیامکاناتاویو،تل

نظریهیعنی،»قدس«ایدئولوژيبنايوشدهصادرپیشسال35کهاستخمینیامامجملهچندازمتشکلکوتاهفتوايکند،
یهمبستگروزعنوانبهسالهررمضانمباركماهجمعهروزآخرینفتواآندر. گذاشترافلسطینمسألهعادالنهفصلوحل
مایندگینایجادواسراییلبادیپلماتیکروابطقطع. شداعالمفلسطینملتحقهحقوقازحمایتدرمسلمانانالمللیبین

اهللاتآیامر،حقیقتدر. بودالمللیبینصحنهدرایراناسالمیجمهورياولهايگامازیکیتهراندرفلسطیندیپلماتیک
ملتاین»مدافعان«انبوهتادادانجامبیشتريکارفلسطینملتبرايخودفتوايیکباواقدامیکهمینباخمینیالعظمی

.اسراییلتوسطفلسطینیاراضیاشغالازبعدسالپنجاهطی
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یاسالممذاهبهايتفاوتازوکردهمتحدراهاسنیوشیعیانشد،اعالماسالمیانقالبرهبرتوسطکه»قدس«ایدئولوژي
درمهوکردپیداطرفدارغربدرهماست،استوارعدالتاصلبرکه»قدس«ایدئولوژيآن،برافزون. استگرفتهقرارباالتر
کردندامضاراايبیانیهجهانسراسردرنفرمیلیون1,2ازبیشوقتی. شودتعجبباعثتواندمیامراینکهیهودیانمیان

زيساشهركبامرتبطهايطرحمالیتأمینازخواهدمیجهانکلیديهايشرکتوبازنشستگیبنیادهايها،بانکازکه
ولوژيایدئولی. شداعالمایرانرهبرتوسطکهاست»قدس«اندیشهپیروزياینبکشند،دستفلسطینیاراضیدریهودي

ولعمدرکهآنهایی: کردتقسیمدستهدوبهراجهانکهشدتبدیلمرزنوعیکبهکند،میمتحدراهاانسانکه»قدس«
اختس،»سیاسیفصلوحل«دربارهبحثبهانهبهکهآنهاییوهستندمیانهخاوردرعادالنهنظمبرقراريطرفدارحرفدرنه
ولسفیفواقعیبمبیکبهخمینیاهللاآیتپیشنهادينظریهامر،حقیقتدر. برندمیپیشراخودژئوپلتیکیهايپاختو

نطقه،مدرآنهانشدنیغرقهواپیمابرناوهاياینریاض،واویوتلنیزوغربیمتجاوزینجمعیقدرتکهشدتبدیلاياسلحه
.استماندهعاجزآنبابرخورداز

******

بهدممرازوکردهاستناداوبهخودهايسخنرانیدراکثراًاست،چرچیلشیفتهکهنتانیاهو«کهنویسندمیغربمطبوعات
کاملنابوديتا: «گفتوکردتصحیحرااوهايحرفباید. »کندمیدعوتحماسکاملنابوديتامبارزهووحدتحفظ

استوارومیقتبعیضوملیبرگزیدگیبرکه»بزرگاسراییل«اندیشهدوبلکههاانسانفقطنهغزهمنطقهدر. »هافلسطینی
کهردکفراموشنبایدکهاسراییلیهايشاهین. اندشدهنبردوارداست،برابريوعدالتاندیشهکه»قدس«اندیشهواست
درتموقوقفهیکتنهاتاریخیبعددرآنهاپیروزيولی. شوندمیبرندهدفعهایننیستند،یهوديملتتمامنمایندهآنها

.شدرحمطایرانرهبرخمینی،العظمیاهللاآیتتوسطکهبودخواهدعدالتایدئولوژيدستازناپذیراجتنابشکستآستانه
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استگذاشتهسرپشتراآمریکاییاالجلضربدوبارهایران
بوبکیننیکالي

جدیدي که براي جمهوري اسالمی تعیین شده » ضرب االجل«
با ایران وقفه اعالم شده 5+1بود، گذشته است. در مذاکرات گروه 

مکان، تاریخ دقیق و قالب دور بعدي مذاکرات هنوز است. 
هماهنگ نشده است. تعهدات طرفین مبنی بر رسیدن به توافق 
درباره رفع تحریم هاي اقتصادي از ایران در عوض ضمانت هاي 

جوالي اجرا 20حالت صلح آمیز برنامه هسته اي این کشور تا 
یگر در ماه نشده است. انتظار می رود که مذاکره کنندگان بار د

نوامبر 24اوت با هم مالقات داشته باشند و توافق نهایی باید تا 
هم به آن روز موکول » خط قرمزي«طراحی شود. 2014سال 

می شود که ما بعد از آن شاهد پیروزي عقل سلیم سیاستمداران کشورهاي اساسی جهان خواهیم شد که چنین پدیده اي در 
اینکه یک بار دیگر متوجه خواهیم شد که جهان تک قطبی که آمریکا همه امور آن را می گرداند، ایام ما کمتر اتفاق می افتد یا
.خلل ناپذیر باقی مانده است

داردوجودایرانباسازشبرايکمیفرصت: کريجان
اریوسناین. استمتحدانشوآمریکابهشدنتسلیموگذاشتنزمیناسلحهشاملایرانازهاآمریکاییهايخواستعملدر
تردیدوشکاظهارعلنیسخنانطیکرد،میتركراویندفعهاینکهآمریکاخارجهوزیرزیرااستشدهمنتفیعملدر

میدبعیکريجان. گرددبرخودایرانیهمتايظریفجوادبامذاکراتادامهبرايشهراینبهنزدیکآیندهدربتواندکهنمود
.نداردراهاییبرنامهچنینکهکندنمیپنهانو»کننداعالمرااقداماینضرورتآمریکاییکارشناسان«کهداند

بهاآنهحیندروشدهبرگزارکنونتاگذشتهسالنوامبرماهازکهمذاکراتدورششوجودباسفیدکاخکهاستواضحپر
اعتمادایرانبهنیستمایلکنند،میاجراکاملطوربهراآنهااز5+1گروههايخواستایرانیانکهشددادهتشخیصدقت
این. دکنمیتأکید»نداردراايهستههايسالحساختقصدایراناینکهبهشدنمتقاعد«ضرورتبردوبارهواشنگتن. کند

ههمیشبود،شدههراسیایراناسیرکههمکلینتونهیالري. نداردتازگیآمریکاخارجیسیاستنهادسرانگیريموضع
زمانساکهصورتیدرحتیزوربهتوسلبرايموجبات«کهبوداعتقاداینبرهمیشهاو. گرفتمینادیدهراعینیواقعیت

.»داردوجودندهد،گزارشايهستههايسالحساختبرمبنیایرانتصمیمازاطالعات

نداردایراديتهرانازاتمیانرژيالمللیبینآژانس
هککردمنتشرايهستهمسألهدربارهایرانبامذاکراتدربارهجدیديگزارشاتمیانرژيالمللیبینآژانسجوالي21روز
اساسبرراخودتعهداتایرانکهاستآمدهجملهازآژانسگزارشدر. استنشدهگرفتهتهرانازایراديهیچعملدرآندر
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کشیدهدست%20تااورانیومسازيغنیازراستاایندرایراناسالمیجمهوريکهکندمیاجرا5+1گروهباموقتموافقتنامه
اینکردنرقیقبهبود،دادهکههاییوعدهبهبناتهرانولیداشتقرارایراناختیاردردرصدي20اورانیومکیلو210. است
دتولیبرايآمدهدستبهمادهاینکهکندمیخاطرنشانآژانس. استورزیدهمبادرتاورانیوماکسیدبهآنتبدیلومواد

کهتاساینشود،میایرانازآژانسکلمدیرامانویوکیانارضایتیمایهکهچیزيتنها. نیستمناسبايهستههايسالح
یگرداین. نداردربطیایرانايهستهبرنامهبهکهدهدنمیراپارچیننظامیواحدبهدسترسیآژانسکارشناسانبهایران

چرا. استایراننظامیصنایعتمامکنترلبرايالمللیبیننظارترژیمازاستفادهبلکهآژانسباهمکاريادامهوشفافیتنه
دهد؟تنکاراینبهبایدایران

همهجاريمذاکراتمحلدرکنندمیسعیهاآمریکاییکهگویدمیحقبرایرانخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد
وکردهرفتاراصراروفشاربا»هایانکی. «آورندجایکاند،کردهجمعگذشتههايدهسالهطیکهراایرانازخودادعاهاي

امر،حقیقتدر. کنندحلراایرانوآمریکابینرویاروییساله35دورانمسایلهمهسالیکمدتظرفکنندمیسعی
سهکري،جانابتکاربه. آمدبر5+1گروهاختیاراتآوردندرخودانحصاربهصدددرمذاکراتاخیردورجریاندرواشنگتن

رانایومتحدهایاالتبیندوجانبههايتماسشدنفشرده. شدبرگزارظریفآقايباوينشدهریزيبرنامهطوالنیمالقات
همتايبامذاکراتارزیابیضمنآمریکاخارجهوزیرالبته. استشدهتبدیلمذاکراتدوراینویژگیمهمترینبهباالدرسطح

.استدشواريکنندهمذاکرهظریفجوادکهکرداعترافخودایرانی

هانهبهاآمریکاییبهخواهدنمیکههممسکو. کندنمیتوجهواشنگتنیکجانبههايتالشبهآمریکاست،متحدکهاروپا
عیتواقاینبهاحتیاطباتهرانوي. کندنمیجلبتوجهواقعیتاینبهبدهد،دوجانبهروابطدرتنشتشدیدبرايجدیدي

فصلوحلدرباره5+1گروهوایرانبینموافقتنامهطراحیعدمنظاممصلحتتشخیصمجمعدبیررضاییمحسن. نگردمی
دنرسیازمانعآمریکاحدازبیشهايخواست«کهکردتشریحودانستآمریکاتقصیرراایرانايهستهمسألهجانبههمه

هدوجانبصورتبهوینمذاکراتاخیردوردرآمریکاوایرانخارجهوزیرانکهامرهمینرضایی،گفتهبه. استشدهتوافقبه
ايهستهموضوعاتبررسیمسیراز5+1گروهتمامکردنمنحرفبرايهاآمریکاییتالشهاينشاندهندهکردند،گفتگوهمبا

طارتباویندربحثموضوعباکهشودمیمشاهدهتهرانازامریکاهايخواستایران،ايهستهمسألهنقابپشتواقعاً . است
نوزهسفیدکاخ. کنداستفادهایراندستپیچاندنبرايمذاکراتاینازگرفتتصمیماوباماباراكدولت. نداردمستقیم
ازریکاییآمدیپلماسی. بکشددستآنراهبرديگیريجهتتغییراقلحدیااسالمیرژیمسرنگونیآرزويازاستنتوانسته

.کنندمیبروزایرانیضدکنندهفلجهايتحریمشرایطدرکهکندمیاستفادهسوءایرانیجامعهمشکالتهمه

استدادهرخایراندرايسابقهبیتغییراتروحانیحسنجمهوريریاستزماندر
بیتحوالتاسالمیجمهوريدراست،گذشتهجمهوريریاستمقامبهروحانیحسنانتخابزمانازکهاخیرسالیکطی

تصمیماتاتخاذزمینهدرایرانجمهوررئیساختیاراتبودنمحدوددربارهرایجاعتقادخالفبر. استدادهرخايسابقه
جهتراالزماختیاراتروحانیحسنبهایران،معظمرهبرايخامنهعلیاهللاآیتکشور،خارجیسیاستخطدربارهراهبردي

رخوردارباختیاراتاینازروحانیپیشینیان. استکردهمحولايهستهبرنامهدربارهمتحدهایاالتبامستقیممذاکراتاجراي
تصمیم. استکردهاعالمراراهبرديمهمزمینهایندرجمهوررئیسکاملاستقاللایرانرهبرکهاستاولباراین. نبودند
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عینمتسلسلوکشورايهستهپروندهدربارهمذاکراتدرپیشرفتبهرسیدنبهایراننیتبودنجديدهندهنشانرهبر
.استزمینهایندرایرانیسیاست

هکهایی»االجلضرب«ازایرانیان. بودهاتحریملغوبرتصمیمومذاکراتموفقیتباپایانمنتظرروزهاایندرایرانتمام
مبنیآنتصمیمخاطربهراتهرانمتحدهایاالت2009سالدر. اندآمدهتنگبهکنند،میتعیینآنهابرايدائمهاآمریکایی

ریاستانتخاباتبرگزاريجلويکردسعیهمینطور2013سالمارسماهدر. کردمیتهدیدجنگبامذاکرات،قطعبر
جامعه«کهداشتاعتقادمتحدهایاالتزیرابودایستادههاایرانیخانهدرجلويجنگهمزمانآندر. بگیردراایرانجمهوري

مینراآمریکاجلويزمان،آندرمذاکراتسرگیرياز. »ندارددیگريامکاناتاسالمیرژیمبرفشاراعمالبرايالمللیبین
قتوفقطودهدانجاممشخصیکارباشدحاضرایرانکهنداردداللتآنبرچیزيمتأسفانه،: «کرداعالماوباماباراك. گرفت
.نیستهاآمریکاییطبعبابدوبارهتهرانسازندهومشخصگامهايحاالو. »نخرد

زمانهمتواننمیاینکهواستپذیربازگشتایرانیانرفتارکهکنیمیادآورياوباماباراكتیمبرايداردجارابطهایندر
علیفرئیسوخارجهسابقوزیرصالحیاکبرعلی. بردبینازرااسالمیجمهوريايهستهبرنامهوکردهمحفوظراهاتحریم

ولیکنیممیخاموشراچراغاآلن: «کندمیتشبیهبرقکلیدبهکرد،قبولتهرانکهراتعهداتیایراناتمیانرژيسازمان
غنیکردنمتوقفبرمبنیایرانتصمیمهمهازقبل. »کنیمروشنراآنتوانیممیدوبارهنکنند،اجراراخودتعهداتآنهااگر

گیريموضعاینشریکهمایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد. استنظرمد%20تااورانیومسازي
ازآنهرتواندمیمقابلطرفسازندهغیررفتارصورتدرایراناسالمیجمهوري«کهدهدمیهشدارجهانبهوي. است

تنیسصدددرتهرانآنکهبرتأکیدضمنایرانجمهوررئیسروحانیحسن. »کندخودداريژنوايهستهموافقتنامهاجراي
صدددرایران. استکشیدهخطایرانحقدراساسبیاتهاماتوحدسیاتهمهدورکنونتابسازد،ايهستهسالحهاي

نه%5تااورانیومسازيغنی. نزندلطمهایرانايهستهبرنامهبهژنوموقتموافقتنامهکهآوردعملبهتالشآیندهدراست
.یافتخواهدافزایشبلکهنیافتهکاهشتنها

خامنهعلیاهللاآیتبلکهعاديمقامیکنهآنکهازبعدکهآیدمینظربهکند؟گوشراتهرانحرفخواهدنمیواشنگتنچرا
امنهخآقايگفتهبه. کندتغییربایداوباماباراكگیريموضعکرد،نظراظهارايهستهمسألهدربارهایرانروحانیرهبراي
بهآنازقبلایرانمعظمرهبر. دهدافزایشبرابر19میزانبهرااورانیومسازيغنیحجمآیندههايسالدربایدایراناي،

ذشتگبهدادنتنازراخودکنندگانمذاکرهتیمگرفتتصمیمحتماًاو. بودنکردهنظراظهارايهستهاموردربارهتفصیل
رنامهبعمدهبخشکهکنندپیداراسازشراهکردندمیسعیهمیشهایرانیهايدیپلماتالبته. داردحذربرحدازبیشهاي

.آمریکابردربراتسلیمنهوباشدسازشبایداینکهکنیممیتأکید. شودهاتحریمرفعموجبوکردهحفظراکشورايهسته

. ورزندمیمخالفتبکند،بتواندروحانیحسنکههاییگذشتهمهباایراندرشدیدخطپیروانکهکردفراموشنباید
ارجیخهايداراییازبخشیشدنآزادبهبایدها،تحریمرفعجايبهایرانکههستندناراضیوضعاینازایرانیانازبسیاري

آمریکانگرهکنمایندگانازبسیاريحالعیندر. کندنمیبازيچندانینقشایرانیانزندگیبهبودنظرازکهکندبسندهخود
بهکهدهندمیهشدارتوافقیهرتأییدعدمازهادمکراتوخواهانجمهوري. ورزندمیخصومتایرانباسابقمانندهم

رانایايمنطقهمخالفانسعوديعربستانواسراییلعالوه،به. بدهدرااورانیومسازيغنیبرايتجهیزاتحفظامکانایران
ایراناسالمیجمهوريبهکهنگرندمیتردیدوشکچشمباايمعاملههربهآنها. کنندمیرصددقتبهرامذاکراتاین
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واهندخمیایرانمخالفان. شودنزدیکغیررسمیايهستهباشگاهدرعضویتبهوکردهاجتنابالمللیبینفشارازدهداجازه
برچیدنوالانفصدربرگیرندهوباشدشبیهشیمیاییهايسالحنابوديدربارهسوریهباموافقتنامهبهایرانباموافقتنامهکه

.باشداورانیومسازيغنیبامرتبطتأسیساتهمه

استایرانبرايجدیداالجلضرب،2014سالنوامبر24
موردلفظیکلیشهازاگر. بکنیمفکريايهستهجدیداالجلضربازبعدمذاکراتآیندهبهتااستفرصتبهترینحاالو

همچنانآنهاولیدارندجدينظرهاياختالفهمباسابقمانندطرفین«کنیم،استفادهنگارانروزنامهوهادیپلماتعالقه
انرژيلیالملبینآژانس. نیستنگرانیبرايدلیلیظاهربهصورتایندر. »کنندغلبهنظرهااختالفاینبردارندراسخعزم

چونبی. رسیدامضابهژنودرگذشتهسالنوامبردرکهرا1+5گروهبااولیهموافقتنامهشرایطایرانکهکندمیتأکیداتمی
تغییراتکهآیدمینظربهولیشودمینگرانیباعثایرانهايکوششازقدردانیبهغربمیلیبی. کندمیاجراچراو

.بودخواهدکنندهتعیینشود،میمشاهدهروزهاایندرکهجهانژئوپلتیکیاوضاعدرسریع

هاضافافغانستانوسوریهداخلیهايجنگبهحماسبااسراییلجنگوعراقواوکرایندرداخلیمسلحانهمناقشاتجدیداً
اکنونولیبودالمللیبینروزدستورمسایلمهمترینازیکیایرانايهستهمسألهژنو،توافقاتامضايهنگامبه. اندشده

آزمایشموردایراندرکههاییتحریموسیلهبهکشوراینبهگرفتتصمیممتحدهایاالتکهروسیهباغربشدیدرویارویی
. بکندردشواراتهرانبامذاکراتتواندمیآمریکایی–روسیرویارویی. گیردمیقراراولمقامدربزند،ضربهاست،گرفتهقرار

کريجانسازبهپکنومسکو. کردندخودداريواشنگتنبهخودخارجهوزیراناعزامازچینوروسیهکهنیستتصادفی
.رقصیدنخواهند

ریفظجوادباترعمیقگفتگوهاياجرايوین،بهکريسفراهدافازیکی. کردنخواهندرويدنبالههاآمریکاییازهمایرانیان
ستمااینکهوجودبا. استاساسبیامیدهااین. بود»سازسرنوشتمهمتصمیماتاتخاذبرايایرانآمادگیارزیابی«جهت
ناینتیجهبیپایاناست،شدهتبدیلمذاکراتاساسیعنصربهجاريمرحلهدرایرانومتحدهایاالتبیندوجانبههاي

.ورزدمیحسادتروسیهباایرانروابطبهحداینتاآنصاحباوباماباراكکهاستسفیدکاخجدیدتقصیرمذاکرات

******

گويگفتباآمریکاخارجهاموروزارتبرخوردکهداندمیتوطئهبهشبیهچیزيراتهرانبامسکوهايتماسهمهمتحدهایاالت
برنامههدربارمذاکراتنتایجتلفنیتماسآنجریاندر. بودهمینکشوردوجمهوريرؤسايروحانیوپوتینبیناخیرتلفنی
پایانتاروسیهوایرانکهرودمیاحتمال. گرفتندقرارنظرتبادلوبحثمورددیگرموضوعاتوویندرایرانايهسته

مچنینه. برسانندامضابهبوشهراتمینیروگاهاستقرارمحلدرجدیدواحددوساختدربارهجدیديموافقتنامهجاريتابستان
مساعدتبرکتبهایران. استجریاندرایرانخاكدردیگرنیروگاهواحدششساختاحتمالدربارهمذاکراتحاضرحالدر

موضعردکهنیستتصادفی. استبرخوردارخوداتمیانرژيازکهاستشدهتبدیلمیانهخاورکشورتنهاواولینبهروسیه،
موافقتنامهدرکهخواهدنمیروسیه. استآمدهپدید»هابرخورداختالف«5+1گروهدیگراعضايوروسیهفدراسیونگیري
ردایرانباروسیههمکاريازمانعاستممکنکهشودقیداتمیانرژيالمللیبینآژانسمقرراتازخارجخواستهاينهایی
.باشدآمیزصلحاتمتوسعهجهت
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آسمانیهزاره
شامیراسرائل

شبکه یک تلویزیون دولتی اسرائیل از یکی از مقامات بلند پایه دولت 
آمریکا نقل قول کرده است، منتظر می مانیم تا هزار نفر فلسطینی را 

را متوقف می کنیم. این جمله بکشند، بعد دخالت می کنیم و جنگ
را رئیس جمهور صراحتا گفته و یا تلویجا به این مطلب اشاره کرده 
است در هر حال همین گونه هم اتفاق افتاد. وقتی تعداد کشته هاي 
فلسطینی اعم از ، زن و مرد و کودك در غزه چهار رقمی شد، آمریکا 

هم در مورد آتش بس شروع به صحبت کرده است.
است،ادزیاسرائیلارتشمیاندرقربانیافسرانوسربازانتعدادنیست،نظامیعملیاتکردنمتوقفمخالفاسرائیلارتش

کنند،میپنهاندقتبهراخودهايکشتهآمارهمیشهاسرائیلینظامیان. نداردچندانیدلیلهماسرائیلبرايکشتارادامهو
افرادشزانفرصدازبیشامروزبهتااسرائیلارتشحقیقتدر. ندهنددستازراارتشقهرمانانهوپرافتخارچهرهاصطالحبهتا

فتهپیشرفوقابزارهاياززیاديتعدادهمچنینوشودمیدیدهنیزژنرالیکوافسرزیاديتعدادسربازان،آنها،بیندرکه
از. استشدهزخمیشدتبهالیانراسانسرهنگ،"گالنی"تیپفرماندهیکجنگجریاندر. استدادهدستازرااش

نظامی،رغیافرادآنهابیشترکهاندشدهکشتهنیزفلسطینیانازنفرهزارازبیشطرفدومقابلهروز20جریاندردیگرسوي
یزندگوآرامشبهکاريايضربهشدموفقحماسزیرااست،باختهراجنگایناسرائیلحقیتدر. اندبودهکودکانوزنان
آویولتبهبودندشدهشلیکغزهطرفازکهموشکصدهااسرائیل،تاریخدرباراولینبراي. کندواردهااسرائیلیدغدغهبی
دممر: استمسلمچیزیکولیبگویندچههراسرائیلژنرالهايوسیاستمداران. رسیدنداسرائیلبزرگشهرهايدیگرو

یمانااست،شدهآنهزینهدالرمیلیونکه"آهنینگنبد"سیستمبهکنند،نمیاحساسامنیتدرراخوداکنوناسرائیل
کهخودروزتربهوترقويموشکهايازحماسگویند،میمختلفمنابعکهگونهآنکهاستحالیدراینهاهمهو. ندارند

.استنکردهاستفادهاست،زیادبسیارآنهاتعدادکرد،تصورباید

واهانخاجتماعیهايشبکهدرواورشلیمخیابانهايدراسرائیلیهاخشمگینگروههايوراستگراسیاسیفعالینحالاینبا
درومقاماتاما. هستندناراضیمردماخراجوکشتن،"زمینرويازغزهمحو"خواهانهمیشهمثلوشدهبیشترخونریزي

عتقدندموندارندایمان) نامیدمیاینگونهراکاراینهیتلرآدولف("نهاییتصمیم"بودنعملیبهنظامینیروهاياولوحله
.انددادهانجامراوظیفشانآنهاکه

جنگاهداف
احتساببدون2012کشتار،2010ژانویه–2009دسامبرکشتار. استشدهتکراريوهمیشگیاتفاقیغزهدرکشتار

نواردرلاسرائیسیاست. اندبودهبزرگیکشتارهايافتند،میاتفاقزیادکهتوپخانهآتشوبمبارانبیش،وکمدرگیریهاي
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علیهاريکشتوکشتگاهچندازهرسپارتانتسهاکرد،مقایسه) قدیمیونان(سپارتانتسنظامیانسیاستباتوانمیراغزه
ارتشصلیاهدف. اندماندهزندهکهباشندخوشحالهمخیلیوکنندبلندسرنتوانندایلوتهاتاانداختند،میراهبهایلوتقوم

آشتیتاددارنیازجنگاینبهآویوتل. استبقیهبرحکومتترراحتبرايفلسطینفعالرهبرانفیزیکینابودياسرائیل
.ببردبینازراحماسوفتج

افت،یپایاننتیجهبدونآمریکاخارجهاموروزیرکريجانشخصخودکارگردانیبهاسرائیلبافلسطینیهامذاکراتماهده
اینتداشنیازدقیقااسرائیلوکردندآغازرامناقشهموردمسائلفصلوحلوگرفتنددستبهراعملابتکارحماسوفتح

.داشتنیازبهانهبهفقطوکندمتوقفراحماسوفتحنزدیکی

کیسواراونها. نیستمشخصامروزبهتاشدنشانمفقوددلیل. شدندمفقوداسرائیلینوجوانسهاردنرودغربیساحلدر
چند. استهکردمیصحبتعبريماشینرانندهو) استدیگريرنگپالکشانفلسطینیها(اندشدهاسرائیلیپالكباماشین
یطانی،شخندهوتیراندازيصدايسپس. اندربودهراآنهاکهگوید،میوزندمیزنگپلیسبهنوجوانانازیکیبعددقیقه

ندچطولدرامااست،شدهضبطاسرائیلپلیسدستگاههايتوسطاتفاقاین. شودمیشنیدهعربیبهشاديفریادهاي
عولیمبرخوردیکاین. استکردهفراموشراتلفنیتماساینکالواستنکردهنوجوانانجستجويبهاقدامپلیسساعت

.شوندمخفیتااستدادهشانسربایندگامبهپلیسگویا. نیستاسرائیلپلیسبراي

برايارتباطیوسایلهمهازاست،شدهاستفادهحداکثرنیستروشنآنچونوچندهنوزکهشرایطیدرنوجوانانمرگاز
.ورادیبهزنگتلویزیونی،وقفهبیپخشجمعی،دستهدعاهاياند،کردهاستفادهمردممیاندراضطرابوترسوموجایجاد

مسئولحماسمسلماوجوداینبااست،نشدهارائهکنونتا) حماستوسطرباییآدماثباتمورددر(دلیلیهیچهرچند
طینیفلسصدهاوشداردنرودغربیساحلدرفلسطینیانشهرهايوارداسرائیلیزمینینیروي. شدمعرفینوجوانانربودن

بوعاتی،مطجنجالوجارهفتهدوازبعد. اندبودهحماسمجلسنمایندگانآنهابیشترکهاند،شدهانداختهزندانبهودستگیر
.شدشروعجنگوگرفتخواهدانتقامحماسازکهکرداعالمنتانیاهو. "استشدهپیدا"نوجواناناجساد

مالزیاییبوئینگوغزه
فاتتلنظرازچهغزهبهپیادهنیرويکردنواردامابود،بینیپیشقابلهواازحملهیعنیاسرائیلعملیاتاولبخشاگر

اتعملیبارایناما. استبودهخطرناكونامطلوباسرائیلبرايهمیشهجهانیجامعهمنفیالعملعکسنظرازچهوانسانی
ادثهحبهغربمطبوعاتوجهانهمهتوجهکهشدمشخصوقتیشد،شروعمالزیاییبوئینگفاجعهازدقایقیازپسزمینی

شدوعشرانگلستانازاولوحلهدرکهروسیهجمهوررئیسدادننشانصفتشیطانعملیاتوقتی. استاکرایندردنباسک
.کردمیمنحرفداد،میرويغزهدرآنچهازرامردمتوجهکالو

عالیتهايفاساسبراسرائیلرهبرانکهمعتقندمفسرانازبرخیوکرداستفادهخوداهدافبرايالینرسقوطحادثهازاسرائیل
فعالوعضاست،) کاالمویسکیبنیایگور(دنپروپتروفسکایااستاندارواستسیاسیفردياکنونکهیهوديبزرگتاجر

اربوئینگکهمعتقدندآنها. استبودهمطلعجنایتاینوقوعازپیشاپیش،"خاباد"یهوديمذهبیسازمانمتحجرترین
وقسشرقسمتبهراهواپیماانددادههواپیمابهمعمولغیرپروازمسیروکردندمیهدایتدنپراپتروفسکبرجمسئولین
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اشتهدوجودهمدیگردلیلیکفلسطینبهتجاوزبراي. کندکمراخودارتفاعفوتهزارچنداندخواستههواپیماازواند،داده
.است

حماسسازسرنوشتاشتباهات
رددموکراتیکوسراسريانتخاباتیدرکهسازمانیکردند،میکمکحماسسازمانبهسوریهوایرانپیشسالچندهمین

. بودفلسطینجامعهازتوجهیقابلبخشآرزوهايوآمالنمایندهوبودشدهپیروز2006سالدرفلسطینخودمختاري
رفت،گدرشورشسوریهدرکههنگامیاما. ببرندباالراحماسنیروهايآمادگیسطحتاکردندبسیارتالشاهللاحزبمبارزان
درتقبهمصردرکهرا"المسلمیناخوان"وقطرحمایتودهندتغییرراخودسیاستناگهانگرفتندتصمیمحماسرهبران
دوستان"بحرانیلحظاتدر. شدفاجعهفلسطینملتبرايهموحماسبرايهمتصمیماتایننتایج. پذیرفتندبودند،رسیده
ازراخودحمایتپسرشآمدنکاررويوپیرسلطانجایگزینیازپسقطربرگرداندند،رويحماسازدیروز"جدید

"اسالمیتخالف"نمایندگانو. دوپهلوبسیارهمآنوکردندبسندهکالمیاعتراضاتبهاملمسلمیناخوان. کردکمفلسطینیان
یمفلسطیندر. ندادندانجامغزهبرايکاريهیچکنند،میحمایت"اسرائیلستمتحتمسلمانان"ازکالمدرکه) داعش(

یعنیئیلاسراهمیشگیدشمنزیراسنگین،پیامدهاییباتلخايبیداري. "بکشندرامسلمانانفقطخواهندمیآنها"گویند
اهللاحزبنظامیپتانسیلازبخشیفقطکهچندهرنکرد،اقدامیمتجاوزعلیهحماسرهبراناشتباهاتخاطربهاهللاحزب
.بودکافیاسرائیلعملیاتشکستبراي

ایراندیدگاه
د،شخارجاسرائیل-فلسطینتحوالتمدارازواقعدرایرانکهشداینبهمنجرحماسرهبرانبینانهکوتهبازيسیاست

یلیاسرائتحلیلگران. بودشدهمحرومآنابتداییمرحلهدرچهومناقشهازپیشچهمانوربرايعملمیدانازحقیقتدرایران
ودندبکردهبراوردنظامیانو"نیستبازگشتیراهاماگردد،بازخودشیعهدوستانسويبهخواستمیحماس"کهاندگفته

صویهتورنجشازفراترایرانزیرابودند،کردهاشتباهاما. استاسرائیلبرايآسانیشکارتنهاایرانکمکبدونحماسکه
يجمهور: کهداشتاظهاربیروتدرعبدالهیانامیرآقايایران،خارجهوزیرمعاونگذشتهیکشنبه. شدظاهرکوچکحسابهاي

ایرانبرايفلسطینازحمایت. شودحماسبراسرائیلپیروزيمانعتاکردخواهداستفادهخودمنابعهمهازایراناسالمی
مییاهونتانمورددر. استحماسرفتارخاطربهنظرهااختالفازفراترايسنجیدهاستراتزيبلکهنیستموقتتاکتیکیک

ملهحایرانبهندادنداجازهاوبهکهاینبراياستبخشآرامشاستپاداشی"دیوانهبیبی"برايغزهدرجنگکهگویند،
ردفعالیسیاستسپسودهد،ادامهرااهللاحزبعلیهجنگاسرائیلاگر. دارداسرارآنبرهمنتانیاهوخودکهچیزيکند،
.باشدایرانبهحملهفازاولینتواندمیغزهسرکوبکند،اتخاذسوریهبحرانقبال

ردنکدرگیربرايتالشکردحمایتغزهدراسرائیلعملیاتازواشنگتنکهدالیلیازیکیمعتقدندازمفسرانسريیک
امراین. استایرانازتحریمهابرداشتنوایراناتمیبرنامهبرايخصوصدرتوافقانعقادازجلوگیريوبحرانایندرتهران
ارکنداردقصدصهیونیزمهمیشگیمخالفوفلسطینآزاديطرفدارایرانخاطرهمینبهاستمسلمهمایرانرهبرانبراي

.بگیردعهدهبهتنهاییبهرااسرائیلطرفدارواشنگتنواسرائیلباتقابلباروبگیردبرعهدهرافلسطین
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تیححماسکهکردنشانخاطروباشندمتحدخواستحماسازدرستیبهفلسطینیانازحمایتضمنعبدالهیانامیرآقاي
رهبريزیرازتوانندنمیخودشاننزدیکآیندهدرحداقلفلسطینیان. استنکردهاستفادهنیزخودتواناییهايازدرصد3از

میحسوبمپیشرفتهاسرائیلنظامیصنعتکند،میدریافتآلمانوآمریکاازپولکالنیمبالغاسرائیل. شوندآزادیهودیان
قاومتشمباحماساما. استهمراهاروپاوآمریکادرهمکیشانشاندیپلماتیکومطبوعاتیعظیمحمایتبااسرائیلتجاوزشود،

.کردنخواهدآزادرااواو،جايبهدیگريکسواستزندهفلسطینکهدهدمینشانجهانهمهبه

مسکوبرايجبههدومشکل
دارندسعیکهروسیهدرغربطرفدارنخبگان. شدروسیهجمهوررئیسوروسیهبرايسختیامتحانزماناکراینبحران
. اندآمدهپیشآمریکاآغوشبهروسیه"بازگشت"وپوتینبرداشتنحدتاکنندحفظغربدرراخودمنافعوهاسپرده

بحرانمورددراسرائیلاین،ازغیر. دهدنشانتوجهنزدیکخاوریاواسرائیلوفلسطینبحرانبهتواندنمیاکنونکرملین
مثالدمواربرخیدربلکهنکرد،حمایتغربروسیضداحساساتموجازتنهانهاسرائیلداشت،ظریفبسیاررفتارياکراین

تلريخویشتنداوغربباتنشهاتشدید. دادنشانرامسکوباخودهمبستگیاکراینجدیددولتنئونازيجریانهايبحثدر
اقداماتازجلوگیريوفلسطینیانعلیهاسرائیلتهاجمپوششبراياسرائیلروسیدوستانتوسطکامالاکراینبحراندرآویو

.شودمیگرفتهکاربهفلسطینیانبحرانخصوصدرمسکو

سیاستازتحقیقدر"سناتورهالشکر". استاسرائیلبهاودوستانومارگلوفمیخائیلسناتورسفرروسیهسیاستسیاهلکه
هرهچمارگلوف. کردتعریفشد،میبارانموشکغزهطرفازکهشهري"زدروتقهرمانی"ازکرد،حمایتفلسطینیانکشتار

بهذافیقسرنگونیازمسکوحمایتازپسمارگلوفکهاستعنوانی"شکستسیاهکالغ"است،روسیهسیاستدرايتیره
تسیاسکنندهبیانتنهارااوتیمومارگولوفنیستنیازيروسیهپلورالیزمشرایطدرچندهر. استدادهاختصاصخود

مایتحاسرائیلازواشنگتنشوقوشورهمانباروسیهدراسرائیلپنجمستونکهدهدمینشاناورفتارامابنامیمروسیه
اسرائیلدارطرفالبیوپنجمستونکنترلتحتتقریبافدرالتلویزیوناصلیکانالهايجملهمنروسیه،مطبوعات. کنندمی

خشیباینايرسانهمحاصره. اندکردهدهیسازمانراغزهدرفلسطینمردمانبوهکشتاراطالعاتیواقعیمحاصرهکههستند،
تهگرفکاربهآندر"ناسیونالیستها"چهو"دموکراتها"چهامااستمتناقضچندهرکهاستآویوتل"پوششعملیات"از

وحشتناكهمهازوچین،ایران،فلسطین،مخالفوکنندمیحمایتاسرائیلازناسیونالیستهاهمودموکراتهاهم. اندشده
.هستندآنمنافعوروسیهمخالفتر

*********

برايکردستانسیاستعراق،مرکزدرگراهااسالمپیروزي. گسیختهمازرامسلمانانجديچنداننهاتحادسوریهجنگ
تحریم،تحتایرانوروسیهخلیج،حوزهدیگرپادشاهانوصعوديعربستاناسرائیلطرفدارسیاستاستقالل،بهیابیدست

يبهااینکامل،لژیونیکفلسطینی،هزارازبیشخون. افتدمیاتفاقغزهجنگجالبچنداننهزمینهپسایندربله
دشاهانپاخیانتبهاياست،واشینگتنجهانی،ژاندارمآنحامیواسرائیلتهاجمفلسطین،رهبرانبازيسیاستواشتباهات

.یابدمیافزایشروزهربهااینواستهااسرائیلیکشتارقبالدرعمومیافکارسکوتوخلیج
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