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چکیده مطالب

انتشارمجلهاینپیشینشمارهدارد،خاطربهحتماًدقیقخوانندهکههمانطور
محمدوالوروفسرگئیبینمسکودرآگوستماهاواخرمالقاتدربارهاطالعات

اعالنقبلازراایراناسالمیجمهوريوروسیهخارجهاموروزیرانظریفجواد
آندربارهمطلبیبا»معاصرایران«ماهنامهششموسیجدیدشماره. بودکرده

نزدیکیوایران-روسیه«عنوانتحتمقالهایندر. شودمیافتتاحمالقات
محمدوالوروفسرگئیبیناوتماه29مذاکرات: «استآمده»روابطراهبردي

راایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرانظریفجواد
مالقاتایننتایج. کردتعبیر»ساعتکردنمیزان«عنوانبهحقبرتوانمی

ماهدرکهسیاسیفصلکهشودمیواقعیتایناطمینانباپیشبینیباعث
غرببرايخوشایندچنداننهمترقبهغیرحوادثازمملوشود،میآغازسپتامبر
.»بودخواهد

جهتدرمتحدهایاالتفعالهايتالشمرکزدرایرانوروسیهحاضرحالدر
هبمنظوراینبهواشنگتن. دارندقرارگراغربهايرژیمباآنهاهايرژیمکردنعوضوکشوردوهرسیاسینظامسرنگونی

ربراایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیوناقتصادتاکندمیاستفادهگازونفتجهانیبازارهايدربازيازفعالطور
علتهمینبه. نمایدتحریکرامردمآمیزاعتراضروحیاتکشوردوایندرداخلیثباتکردنمتزلزلجهتدروانداخته

روسیه«قالهمتحلیلموضوعبهمسألهاین. بکنندمساعیتشریکآمریکاتجاوزکارانهخطبامقابلهمنظوربهبایدکشوردواین
شکیلتزمینهدربایدمسکواکنون«کهگرددمیتأکیدآندرکهشدتبدیل»تنهاییبهمرگیاراهبرديشراکت: ایران–

11زروواشنگتنزیراکندرفتاربیشتريشتابباتهرانباغیرهوسیاسینظامی،انرژي،هايزمینهدرراهبرديائتالف
راسیروضدهايتحریمجدیدبستهاروپااتحادیهبهوکردهغلبهاروپاییکشورهايازشماريمقاومتبرشدموفقسپتامبر
.»شدندآنشریکروزهماندرهاآمریکاییخودکهکندتحمیل

»یراناوروسیهعلیهآمریکاییجدیدتوطئه«مطلبنگارندهگمانبهکهاستروشنهمخاطراینبهموضوعاینبودنمبرم
واشنگتن« که»کندمیتکرارراریگانراهبردمفادزیاديحددرایرانوروسیهحقدراوباماباراكدولتفعلیتدابیر«،

ینپایشدتبهراشوروينفتهايقیمتودادهافزایشسرعتبهراجهانیبازاردرنفتعرضهکهسعوديعربستانباهمراه
.»گردیدصادراتیقیمتبرابرآنتولیدشدهتمامبهايکهبودانداخته

تحتتحریریههیأتتفسیردرايگونهبهبودند،گرفتهقراربررسیمورد»معاصرایران«قبلیهايشمارهدرکهموضوعاتی
هبغزهنواردراسراییلیعملیاتمجله،تحریریههیأتعقیدهبه. اندیافتهادامه»شد؟غزهجنگبرندهکسیچه«عنوان
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وشتهکنظامیانغیرخونبهکهفلسطینسرزمین. نیستکاردراهللارامیااویوتلپیروزيگونههیچ: «انجامید»تساوي«
بحثلذاونشدهنزدیکصلحبهوجبیکاندازهبهحتیاست،شدهآغشتهاسراییلی،گرانسرکوبقربانیاناینشده،زخمی
هیأتدهعقیبه. »نیستفریبیخودیامحضسیاسیبافیخیالجزچیزياست،شدهبرندهايگونهبهکسیاینکهدرباره

لیاسراییمناقشهفصلوحل»سختصخره«عملیات« کهاستآنشود،مینگرانیباعثهمهازبیشترکهآنچهتحریریه،
یاستربازيسیاستبابتکهاستبهاییفلسطینی،هزارهاخون. استنکردهنزدیکهمگامیکاندازهبهرافلسطینی–

هايپادشاهیدسایسنیزو»اسراییلبقايتأمینمنظوربهثباتیبیکردنمحفوظ«برمبنیاویوتلعملشیوهحماس،
جدیدمرحلههکنیستبیشموقتیتنفستنهاشد،قراربرکهبسیآتش. شدپرداختهآمریکاناشیانهسیاستوفارسخلیج
–فلسطینیمناقشهنظامیهايحلراهاینکهبهعنایتبا. شدخواهدشروعآینده) سالسهاکثرحد(سالدویکیتاجنگ

.»آوردنخواهدارمغانبهپیروزيطرفینازیکهیچبرايعملیاتازیکهیچندارد،وجوداسراییلی

صدددرمتحدهایاالتگویاکهاستشدهشروعشایعاتیگستردهپخشروسیهدرجملهازگروهی،هايرسانهبعضیدرجدیداً 
باهمراهکشورهااین. دهدتشکیلایرانوالجزایرقطر،همهازقبلمشارکتباراروسیضدگازيائتالفنوعیکاست

بیرونها،تالشاینهدفگویا. هستند) شدتشکیل2009سالدر(گازکنندهصادرکشورهايمجمععضوروسیهفدراسیون
»ات؟تحریکیاهذیان: روسیهعلیهاسالمیگازيائتالف«عنوانتحتمطلبیانتشار. استاروپاگازيبازارهايازمسکوراندن

یلدالبهروسیضدگازيائتالفاینتشکیل«کهاستآمدهمقالهایندر. باشدمیهاپردازيدروغاینبهپاسخنوعیک
هکقطرکهحالیدرکندمیمحسوبانرژيبخشدرخودطبیعیمتحدراروسیهایراناوالً. استممکنغیرعملیوسیاسی

بدوناست،وابستهمنطقهدرایراناسالمیجمهورياساسیرقیبسعوديعربستانبهتماماً آنبرحاکمرژیمموجودیت
کشوراینباروسیهکهنکنیمفراموشبرگردیم،الجزایرموضوعبهاگر... داردبرگامیکحتینیستحاضرریاضمقدمتأیید

. استالجزایربهآنیدکیقطعاتومدرنهايسالحانحصاريتقریباًکنندهصادروداردراهبرديشراکتدربارهقرارداد
سئوالی. »رسیدامضابهکشوراینبهپوتینوالدیمیر2006مارسماهسفرجریاندرفنینظامیهمکاريزمینهدرهاقرارداد

ارکاین: استروشنپاسخکند؟میپخشراترسناكهايافسانهوشایعاتاینکسیچهکهاستاینماندهمیباقیکه
بذرگازيمجمعاعضاياذهاندروآوردهفشاراروپااتحادیهبرروسیگازخریدزمینهدراستمایلواشنگتن. آمریکاست

تاوندشمیتشکیلروسیضداسالمیگازيمجازيهايائتالفوشدهساختههاافسانهمنظورهمینبهکهبیفشاندتردید
.نمایندتحریکراآنهاجدالوبیاندازندتفرقهایرانوروسیهبینبتوانندشاید

یافتهتوسع»دادتشکیلراایرانی–روسیگازيائتالفوکردهمنحلراگازکنندگانصادرمجمعباید«مقالهدرموضوعاین
نشدهتبدیلگازکنندهصادرهايکشورمشتركمنافعازدفاعوسیلهبهباالخرهمجمع: «کندمیخاطرنشانآننویسندهکه

شده،اقعوهمانجاسازمانمقرکهقطرگرايآمریکاکامالًکشورطریقازآمریکاگازيمنافعبخشیدنتحققمکانیزمبهبلکه
مجمعازبروند،آمریکافشاربارزیرخواهندنمیکهکشورهاییسایروونزوئالایران،روسیه،خروج. »استگردیدهمبدل

واقعاًویدجدائتالفآنجايبهباید. باشدمیمجمعاینمنفیتأثیرکردنخنثیوسیلهبهترینگاز،کنندهصادرکشورهاي
توافقگاز،هايقیمتتنظیمطریقازجملهازراگازبزرگکنندگانصادرهمهمنافعبتواندکهآوردوجودبهراکارآمدي

–وسیرگازيائتالفتشکیلبابایدکاراین. کندتأمینگازانتقالزمینهدرهمکاريوگازمختلفبازارهايدرکاردرباره
.»شودشروعایرانی
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شمارهدر. کندمیخاصیتوجههمسایگانشباتهراندوجانبهروابطموضوعبه»معاصرایران«تحریریههیأتمعلوم،طبق
: رکیهتجدیدانتخاب«عنوانتحتمقالهدر. استیافتهاختصاصکابلوآنکاراباتهرانروابطبهمطلبدومجله،ششموسی
دردجدیافرادانتصابنیزوترکیهجمهوررئیسمقامبهوزیرنخستمقامازاردوغانانتقال: «استآمده»تهرانوریاضبین

وآنکارابینسیاسیتنگاتنگهمکاريخطدرکرد،اعالمپیشروزچنداردوغانجانشینداووداغلواحمدکهدولتهیأت
فوذنسربرطبیعیرقیبانکهايمنطقهقدرتدو. کردنخواهدایجادچندانیتغییراتشد،شروعاخیرهايماهدرکهتهران

وديسععربستانیعنی»اضافیثالثطرف«وجودکههستندشراکتیبه»محکوم«هستند،میانهونزدیکخاورمنطقهدر
میسنگینوسبکراتهرانباهمکاريگسترشامکانآنوسیلهبهآنکاراکهترازوییکفه. کندمیزیاديمساعدتبدان
.گرددمیترسنگینهمکارينفعبهتدریجبهکند،

وریه،سوعراقدرداعشگروهکسریعپیشرويازبعدویژهبهوجدیداً کهگفتبایدافغانستانوایرانبینروابطخصوصدر
ونظمیبیگرداببهراخاورمیانهتواندمیکهسیستمیبحرانرفعجهتدرایرانکهمثبتینقشدربارهزیاديمطالب
قریبهکافغانستاندرایرانکنندهتثبیتنقشولی. استشدهگفتهونوشتهکند،میایفابیاندازد،»همهعلیههمه«جنگ

شناختهکمترباشد،میواقعی»سردرد«خودايمنطقههمسایگانوجهانیجامعهسراسربرايکهاستقرنربعیکبه
مالی،هايهزینهحجمبهتوجهباکهاستشدهمنعکس»تهرانشرقیجبهه: افغانستان«مقالهدرموضوعاین. استشده

.بجاستبسیاراینجا»جبهه«واژهنماید،حمایتهمسایهکشورهايثباتازتاشودمیمتحملتهرانکهنظامیوسیاسی

گام»معاصرایران«مجلهششموسیشمارهمطلبدودرآمد،میانبه) داعش(»شاموعراقاسالمیدولت«مسألهکهحاال
بهناب. استگرفتهقرارمفصلیتحلیلوتجزیهمورد»تروریستیضدجدیدائتالف«تشکیلجهتدرمتحدهایاالتهاي

ايمنطقهمتحدانوواشنگتناقداماتمدیونآن،ظهورکهکندمبارزهتروریسمغولبابایدائتالفهمینرسمی،اظهارات
روهکگکاملنابوديبرايالمللیبینوسیعائتالفتشکیلهدفباکهعراقدربارهپاریسسپتامبر15کنفرانس. استآن

سوریهسرزمین%30اکنونوشدهتشکیلسعوديعربستانپولباوآمریکامشارکتبازمانیکه»اسالمیدولت«تروریستی
شخصمهايبرنامهتأییدبدونومثبتنتیجهگونههیچبدونشد،برگزارکند،میکنترلراعراقسرزمینازنیمیحدودو

االتایجدیداشتباهات: عراقدربارهپاریسکنفرانس«مقالهدر. رسیدپایانبه»اسالمیدولت«مسألهفصلوحلزمینهدر
تواننمیاصوالًآنهابدونکهبودایرانوسوریهنشدندعوتکنفرانس،ناکامیاینمهمعللازیکی: «استآمده»متحده

هممعربستان،جزیرهشبهکشورهايازشماريومتحدهایاالتایدئولوژیکیلجبازيعلتبه. کردسرکوبرا»اسالمیدولت«
چارچوبازالمللی،بینوايمنطقهثباتبرايخطرناكومهممسألهاینفصلوحلزمینهدرايمنطقهکنشگرانترین
اظهاروروفالسرگئیتوسطروسیهفقطپاریسدر. اندماندهبرکنارتروریستیضدجهانیجدیدائتالفتشکیلبرايهاتالش
فصلوحلزمینهدرکلیديکشورهايکشورها،اینزیراشونددعوتایرانوسوریهکهداردوجودمبرمضرورت«کهداشت

.»هستند»اسالمیدولت«ضدائتالفطبیعیمتحدانومسألهاین

ترکیهوعربیکشورهايبرخیخارجهوزیرانباجدهدرخودسپتامبر11مالقاتادامهدرآمریکاخارجهاموروزیرکريجان
ماهدرمتحدمللسازمانامنیتشورايدرمتحدهایاالتايدورهریاستازاستفادهباعراق،دربارهسپتامبر15کنفرانسو

»اسالمیدولت«بامبارزهجهتدرجهانیجامعههايتالشبسیجبرايراشورااینویژهجلسهسپتامبر19روزسپتامبر،
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سپتامبر23روز. نمودبسندهزیباهايحرفبهونکردپیشنهادمؤثريحلراههیچنیزدفعهاینواشنگتنولی. دادتشکیل
. شتگذاجدیدمناقشهآستانهدررامنطقهوپرداختهسوریهسرزمینهايبمبارانبهمتحدانشومتحدهایاالتهوایینیروي

ایراناینکهوشودتشکیلکسیچهازبایددهد،میتشکیلآمریکاکهائتالفیکهاستاینمانده،باقیپاسخبیکهسئوالی
دهنگارنکرد؟خواهندایفانقشیچهداد،شکستراداعشتواننمیآنهامساعدتبدونکهعراقاساسیهمسایگانسوریه،و

مینهبر»دادتشکیلایرانوروسیهمشارکتباجدیديائتالفسوریهوعراقدرتروریسمسرکوبمنظوربهباید«مطلب
ازکهرابغدادبهکمکبرايخودائتالفتشکیلامکانبایددمشقوتهرانمسکو،ظاهراً« کهکندمیعقیدهاظهاراساس
فاعدسوریهمشروعمقاماتازتواندمیهمزمانائتالفاین. بسنجندنیست،راضیداعشبامبارزهزمینهدرامریکاهايبرنامه

کهیحالدر(نیستندآمادهداعشنظامیانشبهعلیهزمینیعملیاتاجرايبرايمتحدانشوآمریکاکهاینبهتوجهبا. کند
ارآمدکضرباتکردنوارددیگرهايراهباید،)کندمیکنترلراسوریهسرزمینسومیکتاوعراقخاكازنیمیسازماناین
.»کردبررسیراداعشبه

سپتامبر11روزکهشانگهايهمکاريسازمانسراناجالسکهاستغنیالمللیبینهايرویدادنظرازهمیشهسپتامبرماه
: ايشانگههمکاريسازمانوایران«گویايعنوانتحتتحریریههیأتمقالهدر. باشدمیآنهاازیکیشد،برگزاردوشنبهدر
شد،برگزاردوشنبهدرسپتامبر11روزکهشانگهايهمکاريسازماناجالسکهشودمیخاطرنشان»موجهغیرتفاوتیبی

سازماناینسراناجالسجریاندرپیشسالیکاو. « زندمیرقمسالگردنوعیکایرانجمهوررئیسروحانیحسنبراي
دردتماینطیآیا. بودشدهبزرگسیاسیصحنهوارداسالمیجمهوريمنتخبرئیسعنوانبهباراولینبرايبیشککدر

نایباتهرانهمکاريکهاستاینکاراصلاست؟کردهتغییرچیزيایرانباآنروابطدروشانگهايهمکاريسازمانداخل
منطقهوالمللیبینسیاسیمعادالتدرتواندمیآنمثبتپاسخزیرانیستاساسبیسئوالایندارد؟دورنماییچهسازمان

اجرايآغازواورآسیاییاقتصادياتحادیهتشکیلازپس«کهکرداعترافتأسفبابایدولی. »کندایجادفراوانیتغییراتاي
آسیايومیانهخاوردرغربایرانیضدهايمانورمیدانچین،رهبرانتوسط»ابریشمبزرگراهاقتصاديفضاي«نظریه

ستهوابخودبهجهتدرمسکوسنجیدهومعقوالنهسیاسی–نظامیهايگام. استشدهتنگايمالحظهقابلطوربهمرکزي
هکاینولو(منطقهاقتصادتوسعهجهتدرپکنهايتالشباهمراهمرکزيآسیايکشورهايملیدفاعیساختارهايکردن

یکطیروحانیدولتولی. کندمیفراهمراغربینفوذتوجهقابلکاهشموجبات،)استیکجانبهحدوديتافعالً هاگاماین
.»تاسنکردهاستفادهکاملطوربهموجودهايفرصتازگذشت،شانگهايهمکاريسازمانبیشککاجالسزمانازکهسالی

ومیعممجمعاجالسآنوافتاداتفاقسالرویدادمهمترینشانگهاي،همکاريسازمانسراناجالسازبعدکمبسیارفاصلهبا
ونتریبپشتازایرانجمهوررئیسسخنان. کردسخنرانیآنجاایرانجمهوررئیسروحانیحسنکهاستمتحدمللسازمان
ایلمسانتقاديسنجیدهتحلیلوتجزیه-اوباماباراكتهدیدهايوخودازرضایتازپرسخنانبامقایسهدر–مللسازمان

اعتبارازکهشدارائهايمنطقهنیرومندبازیگربلکه»مطرودکشور«یکنهتوسطمسایلاینارزیابیکهبودالمللیبینحاد
ذیرشپعدموالمللبینحقوقبرمبتنیعادالنهجهانینظماصولبرآنخارجیسیاستواستبرخوردارالمللیبینباالي
دوش: «مللسازماندرروحانیسخنان«عنوانتحتمطلبیدر. استاستوارباشد،کهشکلیهربهخارجیفشارگونههیچ
نتریبوپشتازسخنانیطیایرانجمهوررئیسروحانیحسن«کهشودمیخاطرنشان»غربسیاستمدارانبراي»سردآب

امسالدادم،هشدارگريافراطیوخشونتتوسعهبهنسبتگذشتهسالدرکهطورهمان: «داشتاظهارمتحدمللسازمان
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هايبازتابابپرتالطموناآرامايمنطقهسمتبهنشود،اتخاذمسئلهاینبامواجههبرايدرسترویکرداگرکهکنممیتأکیدنیز
ایرانجمهوررئیسسخنرانی. دهدفراگوشهشداراینبهغربکهداردوجودناچیزيشانسمتأسفانه. »رفتخواهیمجهانی،

طرفانهبیارزیابیوحقیقتسخناو،سخنولی. استنساختهترامنراجهانملل،سازمانعمومیمجمعتریبونپشتاز
.»آوردمیکمشدتبهالمللیبینجامعهحاضرحالدرکهاستاوضاع

اهمیتپررویدادیکبههمینطورشد،برگزارآستراخاندرسپتامبر29روزکهخزرساحلیکشورهايسرانچهارماجالس
کهاستآمدهمستدلطوربه»بزرگبازيدر»خزربرگ«مقالهدر. شدتبدیلالمللیبینبلکهايمنطقهتنهانهابعاددر
گیرندیمنادیدهراواقعیتاینهستند،خزرتقسیمسرگرمکه–ایراناستثنايبه-خزرساحلیکشورهايسیاسینخبگان«

جدیدمرحلهآغازمعنیبهایم،شدهآنتوسعهشاهداخیرمرحلهدرماکه» 2,0نسخه«المللیبینتروریسمباجنگکه
منطقهتامنیوداعشهايتروریستبامقابلهبهآمریکاتمایلبین. »باشدمیخزرمحوردرآمریکاییدیپلماسیگراییفعال
مادهد،یمتشکیلشتابباواشنگتنکهتروریستیضدائتالفزیراداردوجودمستقیمارتباطدارد؟وجودارتباطیچهخزر

و»جهانیسلطه«طرحاجرايبه11/9تروریستیاعمالبهانهبهمتحدهایاالتکهگرداندمیباز2000هايسالاوایلبهرا
ژئوقاطنازیکیخزرکهحالیدر»پرداختمیانهونزدیکخاوردرسیاسیونظامیپردهبیطلبیتوسعهتر،سادهعبارتبه

.استشدهمیخکوببدانغربینخبگانتوجهکهاستاستراتژیکی

برايخزردرکهاستاساسیهايچالشوخطراتجوابگويخزرساحلیکشورهايسراناجالسچهارمینروزدستورآیا
تحریریههیأتکهبوداین. خیرکهاستبدیهیکنند؟میبروزسابقمانندوآمدهوجودبه5گروهعضوکشورهايازیکهر
ایرانجمهوررئیسروحانیحسنسخنانالگوسازيآنواستدادهتنآزمایشیکاریکبه»معاصرایران«مجلهو»روایران«

ارجیخسیاستکردنفعالبرايايانگیزهحکمدربلکهکندمعرفیراخزردرموجودتضادهايواقعیتصویرتنهانهکهاست
رجمهورئیساگر«مطلبدرهاتالشاینحاصل. باشداستراتژیکژئومهمنقطهایندرروسیهدوستهايدولتدرروسیه
دررکاولیاستششموسیجدیدشمارهپایانیمطلباین. استشدهارائه»گفتم؟میچهآستراخاناجالسدربودم،ایران
دوستان: گوییممیماو. داردادامههمچنانایراناسالمیجمهوريپیراموناوضاعوالمللیبینحادمسایلبازتابزمینه

!مجدددیدارامیدبهگرامی،
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روابطنزدیکیراهبردوایران–روسیه

ظریفجوادمحمدوالوروفسرگئیبیناوتماه29مذاکرات
راایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونخارجهاموروزیران

نتایج. کردتعبیر»ساعتکردنمیزان«عنوانبهحقبرتوانمی
کهشودمیواقعیتایناطمینانباپیشبینیباعثمالقاتاین

نهحوادثازمملوشود،میآغازسپتامبرماهدرکهسیاسیفصل
.بودخواهدغرببرايخوشایندچندان

فظریجوادمحمدکهزمانی.  استشدهمرتکبفاحشیسیاسیاشتباهاووشدهخورداعصابشواشنگتنکهاستبدیهی
ایرانخارجهوزیرمذاکراتآغازروزدریعنیاوت29جمعهروزکهشدواصلخبريشد،میآمادهمسکوبهپروازبرايتازه

هاینکبهعنایتباغربمطبوعات. شدخواهداعالماسالمیجمهوريعلیهمتحدهایاالتجدیدهايتحریمالوروفسرگئیبا
اهمیتفاقدومحدود«رااقداماینشتابباشود،میاعمالایرانیحقیقیشخصوسازمانشرکت،25علیههاتحریماین

این«هکداشتاظهارانسانیعاديمنطقبامغایروناشیانهنسبتاًبیانیهطیسفیدکاخکهحالیدرکردندقلمداد»جدي
.»نداردمغایرتایرانايهستهبرنامهشدنمتوقفعوضدرایرانحقدرجاريهايتحریمتسهیلبهتمایلبااقدامات

واشنگتنولی. کرد»تسهیل«راجاريهايتحریمجدیدهايتحریماعمالباتوانمیچطورداندمی»پساکی«خانمفقط
میدرخواستایراناسالمیجمهوريسیاسیریاستازکهزدلطمهتهراندرنیروهاآنهايکوششبهخوداقداماینبا

خزرلمسایبودقرارابتداکهحالیدر. بکاهندمسکوباروابطتوسعهسرعتازوکردهتمرکزغربباروابطبهبوددرکردند
روزدستورهاتحریمخبراعالمازبعدشود،مطرحظریفوالوروفبیننظرتبادلوبحثمورداساسیموضوععنوانبه

هستهامهبرندربارهالوقوعقریبهايرایزنیدرمشتركگیريموضعطراحیبرگیرندهدرویافتهتوجهیقابلتوسعهمذاکرات
.گردیدمیانهخاوروافغانستانداغنقطهدودرمیانهخاوراوضاعودوجانبهاقتصاديروابطتوسعهمسایلاي،

یابدنمیخاتمهکهایران»ايهستهپرونده«

اتاتهامبارابطهدربحثموردمسایلهمهرفعبرايتهرانآمادگیتاکردتصوررانیتحسنبیشترمیزانبتوانمشکل
قهساببیگامطیجاريسالاوایلایران. ايهستههايسالحآوردندستبهبرايایرانهايتالشبرمبنیغربیتصنعی

در.کردتعطیلرانطنزواحدهايسانتریفیوژازبخشیمنظوراینبهوکردهشروعرااورانیومسازيغنیبرنامهکاهشاي
نیغداوطلبانهتعلیق: «داشتاظهارایرانايهستهبرنامهفعلیرئیسوخارجهامورسابقوزیرصالحیاکبرعلیرابطهاین

دردارددوستغربکههماتمیانرژيالمللیبینآژانس. »داریممیبرماکهاستبزرگیگامدرصدي20اورانیومسازي
.دادقرارتأکیدموردراایراناقداماینوقوعکند،استنادآندیدگاهبهایرانیاتممسایلزمینه
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نادیدهراتهرانمهماندازههمینبهاقداماتسایرواعتمادتحکیمجهتدرایرانبزرگاقداماینبروکسلوواشنگتنولی
یناکهنمودندتأکیدوآوردندزبانبرفراوانیهايحرف»مذاکراترونددرپیشرفت«دربارهآنهاکهاستدرست. گرفتند

واقعیهايگامازايپشتوانهکهداشتوجودخألنوعیکهاحرفسیالباینورايدرولی. داردقرارپایانقدمیدودرروند
تواندمیموقعیهرشد،معلومجدیداًکههمانطورونشدهمرتفعکنونتاهاتحریمامر،حقیقتدر. نداشتتهرانسويبه

استخوباراایرانیطرفنیتحسننشانههرپاسخوکردهتلقیضعفعنوانبهفقطراتهراننیتحسنغرب. یابدشدت
ايهستهبرنامهبرنظارتمکملاقدامات«مسئلهابتدا: دادمی) اوت29تاریخبهالوروفسرگئیقولبه(»موجهغیر«هاي
هکنیستلطفازعاريکهشدشنیدهصداهاییغربدرآنازبعدشد؛مطرحنداشت،ربطیمذاکراتموضوعبهکه»ایران

.شودمرتبط»سیاسیزندانیانبرخی«سرنوشتواسالمیجمهوريدر»بشرحقوق«مسألهباایرانیاتم

هیچواقعیتبه»ايهستهبرنامه«حوشوحولدرصداوسرکهاستشدهاشاره»روایران«صفحاترويبربارهاکنونتا
لذاوستاشدهثابتکنندهقانعطوربهدیدگاهایناکنون. باشدمیغربسويازفشاروسایلازیکیتنهابلکهنداردربطی
بامتحدانشوواشنگتنخصمانهبرخوردحقیقیعللکهکندخطورواضحفکراینبایدلجوج»هراسانایران«ذهنبهحتی
نیمبظریفجوادمحمدباويمذاکراتدرالوروفسرگئیپیشنهادرابطهایندر. نداردربطیایرانايهستهبرنامهبهایران

حتراماباالخرهوجانبهیکهايتحریمپیرامونکشمکشبهدادنپایانشانتاژ،وسیلهعنوانبهمذاکراتازاستفادهقطعبر
مطبوعاتیمصاحبهجریاندرروسیهخارجهوزیر. شودمیبرخورداربیشتريهمبازاهمیتازالملل،بینحقوقبهگذاشتن

رانایحقبهاحترامبرکهکندمیطرفداريمسألهحلنوعآنازپیگیرانهطوربهروسیه«کهکردخاطرنشاناوالً،پایانی،
هايبحثعرصهازايهستهفعالیتمسألهکهنمودپیشنهادصریحاًويثانیاً،؛»باشداستوارآمیزصلحايهستهفعالیتبراي

هستهايهسالحاشاعهعدمنامهپیمانوسیلهبهقضیهفنیجنبهزیراشودمنتقلفنیترمناسبحالتبهسیاسیمغرضانه
گفتهبه. گرددمیتنظیماست،شدهتشکیلنامهپیمانایناجرايبرنظارتبرايکهاتمیانرژيالمللیبینآژانسواي

وآژانسنظرزیرآمیزصلحفعالیتتمامگذاشتنجملهازواورانیومسازيغنیبراي) ایران(حق«امراینالوروف،سرگئی
وسیه،رپیشنهاداینظهوراصل. »کندمیپیشبینیراآژانسباایرانمذاکراتجریاندرماندهباقیمسایلهمهکردنبرطرف

با5+1گروهمذاکراتدرآنسیاسیهايپاختوساختکهداشتاعتقادغربزیرااستشدهسردآبدوشغرببراي
.باشدپایانبیتواندمیتهران

پساکیتربزرگخواهر

ارجیخسیاستعالیکمیسراشتونخانمباظریفمالقاتبروکسلدرشود،میمنتشرتحریریههیأتتفسیراینکهامروز
دراودوستانکاراینکهداردقرارباریکیبسیارحالتدر-اپهوالندبارونسیا-اشتونخاتم.  شودمیبرگزاراروپااتحادیه

. ازندسمطلعایرانیضدجدیدهايتحریمازموقعبهرا»اروپاییدیپلماسیستاره«ندادندزحمتخودبهکهاستواشنگتن
آنآمادگیوغربنیتحسنخودکججذابیتتوانتمامباپیشماهیکتاونیستايحرفهمتخصصهمینطورکهاشتون

راودخناگهانیشرایطایندرکرد،میتلقینظریفبهراطرفینمتقابلخرسنديتأمینجهتمذاکراتبهدادنپایانبراي
هککندوانمودودادهنشانخودازرااندیشیسادهومعصومیتنهایتگرفتتصمیمایرانخارجهوزیربامالقاتدروباخته
رهايکشوخارجهاموروزیرانغیررسمیجلسهپیدرخبريکنفرانسجریاندراشتون. استنیفتادهوحشتناکیاتفاقهیچ
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ایرانخارجهوزیرظریفبامذاکراتروندادامهبلکهازسرگیرينهچارچوبدردوشنبهروز: «داداطالعمیالندراروپااتحادیه
رآیندهايفدربارهخبرهاتبادلبهتوانیممیوکردهاستفادهامکاناینازکهکردخواهیمتأکیدما. کنممیمالقاتبروکسلدر

هترینببهاشتونبارونس. کندپنهانراخودهاياندیشهتاداردزباندیپلماتکهگویندمی». بپردازیمنیویوركدرجاري
هباستمجبورواستنداشتههرگزوندارداياندیشههیچاوزیراخوردنمیشکستهرگزوآیدمیبرکاراینعهدهازوجه
.کندبسندهمعنیبیهايحرفاداي

انمخباتوانمیشرایطایندرکهاستترقويبرابرهاده»اروپاییبرجستهکنندهمذاکره«ازدیپلماتعنوانبهظریف
ارنددبیشترياهمیتتهرانومسکوبرايوترجديمسایلبعضیزیراکنیمنمیهمدردياوباماولیکردهمدردياشتون

عددمتمفسرانکهاستتعجبجاي. شدمطرحويایرانیهمتايوالوروفسرگئیبینشدهانجاممذاکراتدرآنهاازیکیکه
رقص. تاسشدهتبدیلایرانموضوعبازتابدرافتادهجاسنتنوعیکبهامرهمینمتأسفانهکهنکردندتوجهسئوالاینبه
پشتمشتركکارولی. کندمیجلبخودبهبیشتريتوجهواستترگیرچشمایرانايهستهبرنامهپیرامونکوبیپايو

هکاستبدیهی. استماندهباقیسایهزیرايمنطقهامنیتتأمینزمینهدرایرانمقاماتوروسیهجمهوررئیستیمپرده
اتم«تصنعیمسألهخالفبرکهشوندرد»زدهمناقشهمناطق«مسألهکنارازتوانستندنمیگذشتهمذاکراتدرطرفین
خودمالقاتجریاندرطرفین. کنندمیایجادحقیقیخطرکاملمناطقامنیتوکشورماندوملیامنیتبراي،»ایرانی
کهادنددقرارنظرتبادلوبحثموردراافغانستاناوضاعوفلسطینخودگردانمنطقهبهاسراییلتجاوزنتایجسوریه،اوضاع

.استبودهیکیاهمیت،کمنکتهدویکیاستثنايبهمناقشهاینازآنهاهايارزیابی

طرحنوانعبهتروریسمبامبارزهجهتدرالمللیبینائتالفتشکیلآغازدربارهمقدماتیتوافقاتکهاستاینکاراصلولی
ورطبهایرانوروسیه«کرد،خاطرنشانالوروفسرگئیکههمانطور. استشدهحاصلزمینهایندرغربیهايطرحجایگزین
المللیینبتروریسمبامبارزهدرکارآییسطحارتقايوکردنترفعالطرفداردوگانهاستانداردهايگونههیچبدونوپیگیرانه
. استدهشتبدیلالمللیبینثباتوامنیتبرايکلیطوربهومنطقهکشورهايهمهبرايخطربهکهمدتهاستکههستند

غرضاهدافپیشبردبرايتروریسمبامبارزهازخواهندنمیکههستیمآمادهدیدگاهاینطرفدارانهمهباهمکاريبرايما
.»کنندنمیبنديتقسیمبیگانهوخوديبه. بدوخوببهراهاتروریستوکننداستفادهخودتنگجویانه

ربغدوگانهاستانداردهايداد،نشانسوریهوعراقحوادثکههمانطورزیرااستموقعبهالعادهفوقشد،برداشتهکهگاماین
راهبرديايشرکتوسطافراطیونمالیتأمیننیزو(خودژئوپلتیکیمنافعپیشبردبرايالمللیبینتروریسمازاستفادهو

وسطتآناشغالازبعدافغانستانآیا. نداردربطیايمنطقهوالمللیبینامنیتتأمینجهتدرهاتالشبه) متحدهایاالت
پشتهايبازياست؟انجامیدهچیزيچهبهسوریهدردولتیضدشورشازغربحمایتشد؟خواهدترامنهاآمریکایی

هبکهجهانمابقیوچینایران،روسیه،امروزهاست؟رسیدهکجابهسنیافراطیونباعراقدرآمریکایینفوذيعواملپرده
تاآورندعملبهراخودهايتالشنهایتمجبورنداند،نیامدهنایل»المللیبینخواهترقیمحافل«درعضویتسعادت
.استآمدهپدیدهاتروریستبامغازلهزمینهدرمتحدانشومتحدهایاالتسیاستخاطربهکهکنندخنثیراخطراتی

) شمالیایرلند(»ارنلوخ«در2013سالژوئنماهدر: «شدیادآورمذاکراتپیدرپایانیخبريکنفرانسدرالوروفسرگئی
از8گروهرهبرانهمهکهاستآمدهتمامصراحتباآندرکهشدصادرايبیانیهآرااتفاقبهوشدهتشکیل8گروهجلسه
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یرونبسوریهسرزمینازراهاتروریستوکردهمساعیتشریکتروریسمبامبارزهدرکنندمیدعوتسوريمخالفانودولت
کنندمیاعالم) کردراکارهمینجدیداًکهفرانسهجمهوررئیساوالندمانند(8گروهعضوکشورهايرهبراناکنون. کنند

کهآنهاستخودهايحرفازآشکارانحرافاین. نداردامکانتروریسمبامبارزهزمینهدراسدرژیمباهمکاريگونههیچکه
روریستیتضدائتالفتشکیلروندگرفتنبرمبنیتهرانومسکوتصمیم. »شدقید8گروههايدولتوکشورهاسرانسنددر

مدتبایستیکهاستاقدامیکار،اینبهدیگرکشورهايازشماريوپاکستانهند،چین،جلبباخوددستدرالمللیبین
.استآمدهعملبهمذاکراتنتیجهمهمتریناینکهآیدمینظربه. شوداتخاذپیشها

******

قریبمالقاتبارابطهدرکهخزرمسایلجملهازشدند،مطرحهمدیگريمسایلمالقاتاینجریاندرکهاستطبیعی
شانگهايهمکاريسازمانباایرانتعاملمسایلباشد؛میمبرمیموضوعآستراخاندرخزرساحلیکشورهايسرانالوقوع

بازرگانیهايهمکاريتوسعهجهتدراقداماتطبیعتاًوشود؛تشکیلدوشنبهدربعدروزدهآنسراناجالساستقرارکه
حریریهتهیأتتفسیرایندرمایلیمماولی. استايجداگانهبررسیشایانموضوعاتاینازیکهرتردید،بدون. اقتصاديو

بهشرق،بهروسیهچرخشکهدادنشانمسکودراوت29مذاکراتکهاستاینآنوکنیمبسندهاساسیگیرينتیجهبه
دوکهاستمبرمیوسنجیدههوشیارانه،سیاستمسکو،سويبهایرانیطرفمتقابلحرکتوتهرانباهمکاريسوي

.شوندمنحرفآنازندارندقصدکشورمان
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تحریکات؟یاهذیانروسیهعلیهاسالمیگازيائتالف
والدیمیر آلکسییف

اوکرایندرچهخودشکستبودنناپذیراجتنابدركباواشنگتن
دروغسطحتااروپا،اتحادیهبرايگازمسألهحلزمینهدرچهو

گوناگونیاکاذیبپخشبهوغلتیدهابتداییجويمفسدهگوي
اسالمیگازيجبههنوعیکاروپاییمحوردرگویاکهپرداخت

اساسیکنندگانشرکتمیاندر. شودمیتشکیلروسیهعلیه
کمیسراتینگرحالهماندر. بردندنامالجزایروقطرایران،ازآن

دربارهمسکودرفعالمذاکراتمشغولانرژيزمینهدراروپایی
اوتماه29روز. بودآیندهمرحلهبراياروپابهروسیگازصادرات

شورکدوبیناقتصاديوسیاسیهايهمکاريتعمیقوي،سفرهدفکهکردندگرمیاستقبالایرانخارجهوزیرازروسیهدر
.بود

صدددرمتحدهایاالتگویاکهاستشدهشروعشایعاتیگستردهپخشروسیهدرجملهازگروهی،هايرسانهبعضیدرجدیداً 
باهمراهکشورهااین. دهدتشکیلراایرانوالجزایرقطر،همهازقبلمشارکتباروسیضدگازيائتالفنوعیکاست

بیرونها،تالشاینهدفگویا. هستند) شدتشکیل2009سالدر(گازکنندهصادرکشورهايمجمععضوروسیهفدراسیون
آرگومنتی«2014جوالي6شمارهدرنامیبالماسوفسرگئیقلمبهمطلبیانتشار. استاروپاگازيبازارهايازمسکوراندن

وگذاشتراشایعاتاینبناي»انرژيبخشدرقطروآمریکاروسیضدعملیاتوالجزایر«صدايوسرپرعنوانتحت»رو
.گرفتندرابحثایندنبالهستند،آگاه–گازنهو-میانهخاوراموربهکهدیگرمعتبرترنویسندگانسپس

کهدیگريکشورهايدرهمزمانشد،مواجهروسیهبااوکرایندرکهمتحدهایاالت: «نوشتخودمقالهآندربالماسوفآقاي
الجزایروزیرانهیأتجاريسالمیماه21روزمثال،عنوانبه. کندمیواردضرباتروسیهمنافعبهدارند،اهمیتمسکوبراي
ملیاتعاولینشاملکهشدتکمیلمشخصیمهمهايگامباژوئنماهدرکهکردتصویبراشیستیگازانرژيتوسعهطرح

میداناینازگازتولیدبه2019سالآغازتاهستندصدددرالجزایرمقامات. استکشورجنوبیمناطقدراکتشافیحفاري
در»عادي«گازتولیدشدیدافتنظیرعینیعواملازناشی»الجزایريرسمبهشیستیانقالب«آغازسو،یکاز. بزننددست

اینزاآنهاکهبودندبرخوردارطبیعیگازتولیدافزایشامکانازالجزایرمقاماتولی. استآنداخلیمصرفرشدوکشوراین
طولدرنهادپیشاینکهکردندقبولشیستیگازتولیدزمینهدرراآمریکامشکوكنظرهرازپیشنهادونکردهاستفادهامکان
.»شدمیتحمیلآنهابهمداومطوربهاخیرهايسال
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قراردادهايشدندمتعهدطرفینکهداردمغایرت) 2012المپور،کواال(الجزایرومسکوبینقبلیتوافقاتباامراینولی
هايسالحخریدارانبزرگترینازیکیبهتنهانهالجزایر2007سالژانویهماهدرآن،برعالوه. کنندرعایتراگازيبلندمدت

زمانآندرروسیهوالجزایرانرژيوزیران. شدتبدیلاروپابازارهايبهگازصدورزمینهدرروسیهراهبرديشریکبلکهروسی
هبتشکیلدربارهبحثمناسبتهمینبهخارجیکشورهايدر. کردندامضاانرژيبخشدرهمکاريدربارهتفاهمییادداشت
اهمتفیادداشت»سوناتراك«الجزایرگازونفتملیشرکتوگازپرومآن،ازقبلسالیک. شدشروعگازياوپکاصطالح

.بودندکردهامضارااروپااتحادیهبازاربهگازصادراتحجموهاقیمتهماهنگیزمینهدرجملهازهمکاريدرباره

ايبرآوردهبهبنا. کنندتأمینراخودخاكدرشیستیهزینهپرزیرساختایجادمخارجشدندمیمجبورالجزایرمقاماتتازه
وارزذخایرهمهازرقماینکهشودتمامدالرمیلیارد300بهکشورخزانهبرايتواندمیهاهزینهاینگازي،کارشناسان

انواعبهدگانخوانناذهانبربیشترگذاريتأثیربرايمقاالتنویسندگانکهاستتوجهجالب. استبیشترالجزایرفعلیطالي
. ندکبسندهاقداماتاینبهنداردقصدالجزایريطرفکهاستگفتنی: «نوشتندجملهازوشدهمتوسلترسناكهايقصه

ظورمنبههستندصدددر،»شیستی«حلراهبهتوسلبرعالوهالجزایرخلقدمکراتیکجمهوريبرحاکمرژیمنمایندگان
عواقدوحهدرآنمقرکهکننداقدامگازکنندهصادرکشورهايمجمعطریقازوبرداشتهبعديگامخودگازيمنافعازدفاع
مجمعزامایلندکهکردنداشارهالجزایرمقاماتکهنیستبیخود. شدذکردوحهرابطهایندرکهنیستتصادفی... استشده
ماهدرهکشدندبرخوردارکشورمانسنتیدشمنقطر،پشتیبانیاززمینهایندرآنها. کنداستفادهمسکواقداماتدفعبراي
فرقهتروسیهوالجزایربینپیشبینیقابلآیندهدراستمایلهمدوحه. استکردهتقویتالجزایرباراخودتعاملاخیرهاي

زااستفادهبااستمایلوساختهدورروسیهباهمکاريازراالجزایرعلتهمینبهواستخودمنافعفکربهقطر. بیاندازد
وءسبرعالوه. »بخشدشدتراانرژيزمینهدرمسکوبرفشاروبگیردراالجزایرانرژيفرسودهبخشداردکهمالیامکانات

واشنگتنارابتکبهوروسیضدمبنايبرایرانی–قطريگازيروابطنزدیکیدربارهاطالعاتیقطري–الجزایريتبانیبهظن
اريجسالپاییزدرگازيمجمعاجالسدراستممکنکهشودمیگفته. شودمیپخشزیادياصراربانیروهابعضیتوسط

.شودتشکیلاروپاییبازارهايازروسیهراندنبیرونبراياسالمیگازيائتالفتهراندر

شرکتروسیهدرگازکنندهصادرکشورهايمجمعسراناجالسآستانهدروزیرانالعادهفوقمالقاتدرکهوزیرانیواقعاً،
تازهیزچهیچحقیقیوقایعنظرازکاراین. نمودندقبولراتهراندراجالسسومینبرگزاريبرمبنیایرانپیشنهادکردند،

2013سالژوئن30العادهفوقجلسهدرسخنانیطیایراننفتوقتوزیرقاسمیرستمکهاستیادآوريبهالزم. ندارداي
ایرانهاینکبهتوجهباکهبودگفتهشد،برگزارمسکو»پرزیدنت«هتلدرکهگازيمجمعسراندوماجالسآستانهدروزیران

ومساجالسکهگردیدپیشنهادشد،برگزارمسکودردوماجالسوبودندکردهراسراندوماجالسمیزبانیتقاضايروسیهو
ورفتگقرارانرژيوزیرانتأییدموردشد،اعالممسکومالقاتجریاندرکهایراننفتوزیرپیشنهاد. شودتشکیلتهراندر

ضوعکشورهايسراندوماجالس. شودبررسیمتعاقباًالمللیبینمهممجمعاینبرگزاريجزئیاتکهشدگرفتهتصمیم
-2روزهايدر) بودشدهبرگزارعضوکشوردوازدهازسهفقطسرانحضوربا2011سالنوامبردراولاجالس(گازيمجمع

.شدبرگزارایرانوقتجمهوررئیسنژاداحمديمحمودمشارکتبامسکودر2013سالجوالي1

دالیلهبروسیضدگازيائتالفاینتشکیلکهبفهمیمتادهیمقرارجديتحلیلوتجزیهموردرامسألهاینبایداکنون
هکقطرکهحالیدرکندمیمحسوبانرژيبخشدرخودطبیعیمتحدراروسیهایراناوالً. استممکنغیرعملیوسیاسی
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بدوناست،وابستهمنطقهدرایراناسالمیجمهورياساسیرقیبسعوديعربستانبهتماماً آنبرحاکمرژیمموجودیت
سعوديخاندانکهچرادادنخواهدرضایتهمکارياینبههرگزریاض. داردبرقدمیکحتینیستحاضرریاضمقدمتأیید
میمحسوبپادشاهیاینداخلدربلکهفارسخلیجمنطقهتنهانهامنیتبراياساسیخطروخوددشمنراایرانیرژیم
السمارسماهسفرجریاندرمطلباینکهکندنفوذایرانباسعودآلبرخوردایندرنیستقادرمتحدهایاالتحتی. کند

توانستنزیراگشتبازدرازترپاازدستکشوراینازاوباماباراك. شداعالمصریحاً اوبهسعوديعربستانبهاوباماباراكجاري
سعیدوحههکهنگامیکهاستیادآوريبهالزم. برسدتوافقبهاوکراینخاطربهروسیهبهگازيونفتیترکیبیتهاجمدرباره

ماراتاپشتیبانیازکهریاضدستوربهحمدامیرکند،برقرارترينزدیکروابطتهرانباگازاساسبر2013سالبهاردرکرد
اوجاينداشت،سیاسیتجربهکهتمیمعهدولی2013سالژوئنماهدروگردیدبرکنارخودمقامازشد،برخورداربحرینو
1,2وداردبومیجمعیتنفرهزار300تنهاکهکنندنمیاعتمادقطروجبینیماماراتوهابیرژیمبههمایرانیان. گرفترا

وجوروتبعیضمورددهند،میتشکیلراقطرمردم%15کهراشیعهاقلیتدوحهتازه. خارجیمتخصصوکارگرمیلیون
کشوربهسعودينیروهاياعزامازقطر2011سالمارسماهدرکهداردخاطربههمراواقعیتاینتهران. دهدمیقرارستم

قطرآنازعدب. بودکردهپشتیبانیخلیفهآلحاکمخاندانعلیهشیعیانقیامخونینسرکوببرايبحریننشینشیعهعمدتاً 
حالیدرداداختصاصدالرمیلیاردهادهاسالمیجمهوريمتحدودوستسوریه،جمهوررئیساسدبشاررژیمسرنگونیبه
ومالیتأمیندرهاقطريکهاندنکردهفراموشهمرااینایراندر. کردمینظامیکمکدمشقمشروعدولتبهتهرانکه

. داشتنددستعراقدرتهرانمتحدالمالکینوريرژیمسرنگونیبرايهاتالشو»شاموعراقاسالمیدولت«کردنمسلح
اجمتهاثربرسقوطازرابغدادروسیهفدراسیونوایراناسالمیجمهوريسیاسیونظامیکمکتنهاجاريسالژوئنماهدر

وکربالمقدساتبودنزدیکورسیدهبغدادکیلومتري30فاصلهبهکهدادنجات»شاموعراقاسالمیدولت«هايدسته
هانجگازيمیدانبزرگترینازقطروایرانکهکردفراموشهمراواقعیتایننبایدطبیعتاً. آورنددرخودتصرفبهرانجف

طريق. باشدمی»شمالیمیدان«قطريقسمتوجنوبیپارسآنایرانیقسمتنامکهبرخوردارندفارسخلیجقارهفالتدر
درفتگرراکاراینجلويخاكزیروآبزیربتوانمشکلکهگیرندمیایرانیقسمتازحتیراآنوکنندمیتولیدگازها

حالنهمیدر. کنندشروعراخودقسمتعیارتمامتوسعهتوانندنمیغربیوامریکاییهايتحریمخاطربهایرانیانکهحالی
ایرانهبتواندمیروسیه. بردمیگزافیسودوکندمیصادروتولیدشدهتغلیظگازتنمیلیون90تاآنجاازسالهردوحه

حالیدردآورنمیباربهسیاسیوابستگیایرانبرايروسیهباهمکاريکهکندکمک»جنوبیپارس«میدانتوسعهزمینهدر
.کندایجادراوابستگیاینتواندمیآمریکا،وسعوديعربستاننشاندهدستاینقطر،باروابطکه

داشتهادامهسوریهدرخصوصبهوعراقدرجنگکهزمانیتاکهگفتبایدکنیم،بررسیراعملیخالصهايجنبهاگر
نمییجغرافیایلحاظبهزیراساختگازانتقاللولهخطجنوبیاروپايبهآنجاازومدیترانهسواحلتاایرانازتواننمیباشد،
هايسالدرسوریهکهاستبعید. کاغذرويفقطولیداردوجودبزرگلولهخططرح. زددورراسوریهوعراقسرزمینتوان

بهیراناازگازانتقاللولهخطساختنزدیکآیندهدراستقرارکهکنیممیاضافه. کندرفتارروسیهمنافعخالفبرآینده
. کندمینکفایتاروپااتحادیهبرايایراندرگازتولیدفعلیهايظرفیت. استالزمگازهمآنبرايکهیابدخاتمهپاکستان

بهرازگااینتوانمیصورتایندرکهاستآنانتقالبرايناوگانوگازتغلیظبزرگهايظرفیتایجادجایگزین،راهتنها
اینیهتخلهاياسکلهوایراندرمایعگازبارگیريهاياسکلهبایدهمچنین. برد) استباالترهاقیمتآنجاکه(آسیاواروپا
داردپولهمهاینامروزنهتهران. استعظیمهايگذاريسرمایهوفشردهکارهاسالمستلزمکاراین. ساخترااروپادرگاز
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وویژههاينفتکشناوگانگاز،تغلیظهايکارخانهساختبهاياین. استالزمدالرمیلیاردصدها. داشتخواهدفردانهو
میلیارد7-8معادلسالدرتنمیلیون5ظرفیتبامایعگازتولیدکارخانهیکساختهايهزینه. استدریاییهاياسکله

الزمتنمیلیون70-80اقلحدروسیهفدراسیونبارقابتبراي. استناچیزيرقمتنمیلیون5جهانیبازاربراي. استدالر
.کردحلرامسألهاینهمفنینظرازتوانمیروسیهباهمراه. است

تقریباًدهکننصادروداردراهبرديشراکتدربارهقراردادکشوراینباروسیهکهنکنیمفراموشبرگردیم،الجزایرموضوعبهاگر
ماهسفرجریاندرفنینظامیهمکاريزمینهدرهاقرارداد. استالجزایربهآنیدکیقطعاتومدرنهايسالحانحصاري

ونستهمسایهکشورهايدرکسیچهاندنکردهفراموشالجزایردر. رسیدامضابهکشوراینبهپوتینوالدیمیر2006مارس
.کنداعتمادآمریکابهتواندنمیکشوراین. بودکردهتحریکراگرایاناسالمرنگینهايانقالبلیبیو

این: تاسروشنپاسخکند؟میپخشراترسناكهايافسانهوشایعاتاینکسیچهکهاستاینماندمیباقیکهسئوالی
ذربگازيمجمعاعضاياذهاندروآوردهفشاراروپااتحادیهبرروسیگازخریدزمینهدراستمایلواشنگتن. آمریکاستکار

هاهافسانمنظورهمینبه. کندگمراهاست،آنرئیسایرانشهروندحاضرحالدرکهراسازمانایناعضايوبیفشاندتردید
ونچرقیبانیبینروسیضداسالمیگازيمجازيهايائتالفشوند،میساختهاروپابرايالجزایريشیستیگازدرباره

عملبهاآنهمتقابلاعتماديبیتحریکوایرانوروسیهبینانداختنتفرقهبرايتالشوشوندمیتشکیلایرانوالجزایر
هبآگاهیعدمیاپولخاطربهحتماً کنند؟میرويدنبالهواشنگتنسازانافسانهازروسنویسانمقالهچراولی. آیدمی

درواروپادربزوديکهفهمندمیهستند،عملیامورمشغولکهآنهاییولی. انگیزهیجانمطلبیکانتشاربرايیامسأله
.باشندداشتهسوختخودکردنگرمبرايکهبکنندکاريبایدآنهاورسدمیفرازمستاناوکراین

******

یکاییآمرهايتلهواختراعاتهمهواقعیقدراو. نبودتصادفیمسکوبهاروپااتحادیهانرژيکمیسراتینگراوتماه28-29سفر
نکنندافتدریراالجزایروآمریکاشیستیگازاستممکنکنند،صبرهااروپاییاگر. داندمیشوند،میتهیهابلهانبرايکهرا
بگیردارروسیگازجاياروپااتحادیهدرنتواندشود،تشکیلتهراندراستقرارگویاکهاسالمیروسیضدگازيائتالفگازو
مامتوکردهمتوقفرااروپااتحادیهبهخودگازصادراتآیندهسالچندظرفتواندمیروسیهخود. باشدنداشتهگرمااروپاو

تغلیظهايطرحروسیهدر. کندمنتقلایران،باتعاملراهازجملهازآسیاشرقجنوبکشورهايوهندچین،بهراخودگاز
برابن. شوداضافههاطرحاینبه»شتوکمان«گازيمیداناستممکن. یابندمیتوسعهسرعتبهیامالوساخالیندرگاز
بزرگهايظرفیتایجاد. باشنددوستمسکوباکهاستطبیعیگازکنندگانتولیدهموکنندگانمصرفهمنفعبهاین

فائتالیکنگراننبایدمسکولذا. ساختخواهدمستقلکامالًصادراتجغرافیايازراماروسیه،فدراسیوندرگازتغلیظ
ایرانابروسیهفدراسیونگازيواقعیائتالفتشکیلازبایدبروکسلودوحهعوض،در. باشدایران–الجزایر–قطرتخیلی
وديبزجهانگازمنابعبزرگتریندارندهدواین. شودتشکیلتهراندرگازيمجمعسراناجالسدراستممکنکهبترسند

باد«هبقطروغربپروازانهبلندهايبرنامههمهصورتایندر. کننددیکتهگازجهانیبازاربهراهاقیمتوشرایطتوانندمی
.شدخواهندتبدیل»هوا
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تهرانوریاضبینترکیهجدیدانتخاب
والدیمیر آلکسییف

جمهوررئیسمقامبهوزیرنخستمقامازاردوغانشدنجابجا
داووداغلواحمدکهدولتهیأتدرجدیدافرادانتصابنیزوترکیه

همکاريخطدرکرد،اعالمپیشروزچنداردوغانجانشین
شد،شروعاخیرهايماهدرکهتهرانوآنکارابینسیاسیتنگاتنگ
رقیبانکهايمنطقهقدرتدو. کردنخواهدایجادچندانیتغییرات
هستند،میانهونزدیکخاورمنطقهدرنفوذسربرطبیعی

یعنی»اضافیثالثطرف«وجودکههستندشراکتیبه»محکوم«
.کندمیزیاديمساعدتبدانسعوديعربستان

زیرونخستگفتهبهکه(انجامید»همکاريعالیشوراي«تشکیلبهکهتهرانبهاردوغانسفرهنگامبهجاريسالاوایل
اساسیموضوعاقتصادي،روابطهمهازقبل) »کردخواهندکاردولتهیأتیکاعضايهمانندشوراایندروزیران«ترکیه

سرازسیاسیاساسیموانعکهکردتفهیمويبااردوغاندیدارازبعدایرانرهبرايخامنهعلی. بودترکی–ایرانیگفتگوي
نخست. »داردوجودکشوردوبینجانبههمهروابطگسترشبرايشرایطهمه«اینکهوشدهبرداشتهترکی–ایرانیروابطراه

استیمانیپتهران،وآنکارابینروابطنزدیکیکهنبودپوشیدهکسیبرولیآوردزبانبرقبیلهمینازمطالبیترکیهوزیر
بهومیانهخاورروندهايمورددرموجودنظرهاياختالفازاغماضبامجبورندکشوردوکهشودمیمنعقدناچاريازکه

مسئولیتحسگري،حسابازحاضرحالدرچهوزمانآندرچهکشوردورهبرانولی. دهندتنبدانسوریهمسألهخصوص
هتوسعبرآنهاتأکیدعلتهمینبهوهستندوبودهبرخوردارايمنطقهثباتتأمینبرايدوجانبههمکارياهمیتدركو

موجبوشدهعملیترکی–ایرانیروابطدرکه»جداستسیاستازتجارتوتجارتازسیاست«اصلواقتصاديروابط
.بودايهوشیارانهبسیارتصمیمشد،واشنگتنشدیدنارضایتی

رسمیبازرگانیتبادالت2012سالدرکهشودیادآورياستکافی. دهدمیتوجهیقابلاقتصاديسودعملشیوهاینتازه
30بهرسیدنبرايامکاناتهمهازولییافتکاهشمیلیارد20تا2013سالدروبوددالرمیلیارد22معادلکشوردوبین

رايبهاتحریماوجدرحتیایران. اندکردهریزيبرنامهترکیهوایرانمسئولینکهاستبرخوردار2015سالدردالرمیلیارد
ریقطازایرانبهطالفروشافزایشدربارهجملهازرامتحدهایاالتهشدارهايآنکاراوبودصادراتیبزرگبازارسومینترکیه
نزدیکركتبازرگانینخبگانبارسمیغیرگاهیوتنگاتنگروابطبهخودطرفازتهران. گرفتمینادیده»بانکخلق«بانک

کردندیمنگاهمحلی) بازرگانیشرکاي(»سیاههايشوالیه«فعالیتبهمثبتچشمباآنهازیراداشتفراوانیعالقهاردوغانبه
ركتبازرگانینخبگانخودالبته. نمودندمیکمککنندهفلجهايتحریمزدندورزمینهدرایراناسالمیجمهوريبهکه
.کردندمیشرکتهاطرحایندرهم
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هاموفقیتازترکیهسرگیجه

یرانیامسئولینوتجارتوجهقابلنمایندگیهیأتجاريسالتابستاندرآنکارابهخودمتقابلسفرجریاندرروحانیحسن
لم،فیمشتركتولیددربارهجملهازموافقتنامه،دهازبیشامضايبهترکیهمتایانباآنهامشتركکارکهبردخودبارا

وسفراینریزيبرنامهضمنتهران. انجامیدآموزش،بخشدرهمکاريوبازرگانیتبادالتگسترشدربارههایادداشت
یروزيپاین. نداشتتردیديهیچجمهوريریاستانتخاباتدراردوغانپیروزيمورددرترکی،طرفباتوافقاتبستهبررسی

دربارهرکیهتسیاسینخبگانمحافلمیاندرمباحثاتبهایرانیمسئولینزیراشدمیتلقیتهرانبرايمثبتزمینهعنوانبه
چونتهرانبرايحساسموضوعاتخصوصبه. کردتوجهشد،شروعگذشتهسالدرکهآنکاراخارجیسیاستدربازنگري
برقرارييبراهاکوشش. بودنظرمدریاضباآنکاراروابطو»المسلمیناخوان«ویژهبهوسیاسیگرایاناسالمفعالیتسوریه،
ستشکويتیمواردوغانبرايبودنزدیکمیانهخاوردرآمریکاهايطرحدرشرکتومنطقهدرخودنفوذافزایشبینتعادل
ملیهايسنتآندرکهراخوداجتماعیالگويجذابیتکهآنکارا. آوردباربهراعربجهاندرترکیهخارجیسیاستبزرگ

کههایینیرو. پرداختمنطقهبهآنصدوربهکرد،مبالغهشد،هماهنگدمکراتیکاصولبامنسجمنسبتاًطوربهمذهبیو
ايهسازمانو»المسلمیناخوان«همهازقبلبودند،تبلیغاتاینهدفکرد،میمحسوبرومیانگرایاناسالمراآنهاترکیه

.فلسطینوسوریهدرآنهافکرهم

تراماحواعتمادکسبجهتدرخودموفقیتضامنرااسراییلباروابطتشدیدو»فلسطینیبرگ«ازاستفادهاردوغانتیم
درهترکیچرايوچونبیرهبريآنتبعبهوترکیهنفوذآنازبعدکهبودامیدوارآنکارا. دانستندعربیبازاروکوچهمردم

انتخاباتجریاندرکهاوحزبواردوغانخارجیبلندپروازانههايبرنامهاجرايبرايدرخشانیدورنماي. شودقراربرمنطقه
ییفضادر،»زبانترکیجهان«دربلکهمنطقهدرتنهانهترکیهرهبريوکشورعظمتقولمردمبهجمهوريریاستفعلی

سرگیجههمینواقعدر. رفتگیجدرخشاناندازچشماینازسرشان. شدمیفراهمدادند،رامرکزيآسیايتامیانهخاوراز
یاستساصالحبهتنهانهآنهاکهدادقرارحالتیدرراآنهاوکردهشومیبازيترکیهحسابگروهوشیارمعموالًسیاستمدارانبا

کهيدیگررقیبریاض،کهچراشدندوادارترکیهرقیبوشریکاینتهران،باتنگاتنگهمکاريبهبلکهمستقلخارجی
تیحومخالفسعوديعربستانکهشودمیمعلوم. آمدنظربهترخطرناكمراتببهاست،ايمنطقهیکجانبهرهبريمدعی
اطالعاتملیادارهرئیسفدانخاقانوفعلیوزیرنخستاغلوداووداردوغان،کهاستترکیهايمیانهخاورهايبرنامهدشمن
.کردندطراحیترکیه

دیگرانبازيدربیگانگان

دستاورداینباشد،کردهدریافتچیزيآنهاحامیالمللیبینائتالفوشورشیانطرفازسوريمناقشهدرشرکتازآنکارااگر
میانهرخاودربتوانداسدبشارعلیهخودحرکتباکهبودامیدوارمناقشهاوایلترکیه. نیستبیشجدیدجديمشکالتآن
آزاديهاينیرو«ازکهشودشناختهکشوريعنوانبهغربدروآورددستبهمکملینفوذالییکرژیمیکبامبارزعنوانبه
تدرس. استرفتهبادبرجهادیونهايسوزيآتشدوددرآنکاراواهیهايخیالاینامروزه. کندمیپشتیبانی»دمکراسیو

میگازرااشموگشتهبرشماپیشآنهازیرابگیرندگازراهمسایهفقطکهرسیدتوافقبهمارهاباتواننمی«کهگویندمی
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هايگاهاردووپرداختندترکیهشرقیجنوبمناطقدرآمدکمساکنانگماشتنبهاصلهمینطبقبرنظامیانشبه. »گیرند
.استشدهتبدیلجنایاتوگريافراطیپرورشگاهبهترکیهخاكدرآوارگان

ورشکستگیدچارمرسیمحمد. داشتاسفناكاندازههمینبهعواقباردوغانتیمبرايمصر»المسلمیناخوان«باروابط
سیاسیهايپرداختپیشهمهبلکهدادبربادراخوداخالقیسرمایهتنهانهخودحکومتکوتاهمدتطیاو. شدسیاسی

اسراییلیوهاسعوديباتنهانهاست،منطقهکلیديکشورهايازیکیکهمصرجدیدحکومتنتیجه،در. کردتباهنیزراآنکارا
آنهابامرتبطهايسازمانهمهو»المسلمیناخوان«ازراخودکشورناصردورانشوقوشوربابلکهکندمیهمکاريها

.کندمیپاکسازي

آناثرربترکیهکهشدتبدیل»دیگرانبازي«بهمیانهونزدیکخاورمنطقهدرآنکارامستقلظاهربهسیاسیخطسرانجام،
آشکارخصومتمنطقهدرترکیهکنونیریاستسیاست. استباختهرابازياینواقعدربلکهنیاوردهدستبهچیزيتنهانه

کهاندشدههمهراسیترکیدستخوشاند،خوردهضربههراسیایراندستازهمینطورکهسعودآل. شدسببراریاض
عضیبکردنمنجمدوآنکارابااقتصاديهمکاريکاهشبرمبنیتصمیمفارسخلیجهايپادشاهیبهاساسهمینبرریاض
کاخدمتعدهايایرادواردوغانسیاستازواشنگتنمزمننارضایتیشرایطدر. کردتحمیلراکشوراینبابازرگانیهايطرح

زاغربحمایتشرایطدرنیزوآمدمینظربهمطمئناینقدرگذشتهدرکهمتحداینازسیاسازمانوپنتاگونسفید،
فشاربربرادرآنبراتکاباتوانمیکهتهرانباسیاسیشراکتگسترشکهشودمیمعلومترکیهفعلیریاستمخالفان
داركتواشنگتنتازه. باشدمیترکیهسابقوزیرنخستوجدیدجمهوررئیسبرايموجودچارهتنهاایستاد،دیروزيمتحدان

بیشتريخساراتآندرشرکتازتواندمیآنکارا. است»بیگانه«دوبارهآنکارابرايکهاستکردهشروعراجدیديبازي
.استشدهآننصیبکنونتااینکهتاشودمتحمل

دیگراننفعبهسیاهکارپاسبهپاداشوعده

تینمارژنرال. استشدهتبدیلويتیمواردوغانبراي»حقیقتمعیار«بهاست،منطقه»مناقشهکانون«ترینمهمکهعراق
معلومهکزمانیتا«کهکردتوصیهاوباماباراكبهانگیزيهیجانسخنانطیآمریکامسلحنیروهايکلستادرئیسدمپسی

ازمانسایننظامیانشبهبههواییحمالتازکند،میایجادمستقیمخطرآمریکابراي»شاموعراقاسالمیدولت«کهنشود
وترکیهاردن،جملهازايمنطقهاساسیمتحدان«کرد،بروزخطراینوقتیکهداشتاظهاردمپسی.  »کندخودداري
.»کردخواهندمشارکتمتحدهایاالتباحتماً سعوديعربستان

ائتالفشکیلتزمینهدرایرانابتکاربهپاسخواشنگتن،توسطجدید»تروریستیضدلیگ«شتابباتشکیلکهاستبدیهی
یف،ظرجوادمحمدباالوروفسرگئیمذاکراتجریاندراندیشهاینازمسکوحمایتازبعدکهاستگريافراطیعلیهوسیع
ایستادههنبازحرکتازساعتکهفهمدمیخوبیبهاوباماباراكدولت. استکردهکسبالمللیبینبلکهايمنطقهنهحالت
»خالفتانسازندگ«وجهادیونبرواقعیهايپیروزيبهبلکهدهدتشکیلراائتالفاینتنهانهبتواندکهکسیاینکهواست
رتمهمدیگرچیزهرازکهراصلحمنطقهاینبهزیراشدخواهدتبدیلمنطقهواقعیرهبربهنزدیکآیندهدریابد،دست
وتحدهمایاالتمواضعبکند،راکاراینالمللیبینسطحدرپکنومسکوپشتیبانیباتهراناگر. داشتخواهدارزانیاست،
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شروعايزنجیرهواکنشاستممکنآنازبعدکهشدخواهددارخدشهخاورمیانه،درآناساسیشرکايریاض،واویوتلنیز
غانستانافتامغربازاعمدیگرزدهمناقشهنقاطبهتروریسمبااساسیمبارزوعالیداورعنوانبهاینازبیشراآمریکاوشود

.نکننددعوتآسیاشرقجنوببهسپسوپاکستانو

ضدگلی«شتاببابایدآمریکاعلتهمینبه. کردجلوگیريتحوالتاینازممکنوسیلههربهبایدسفید،کاخگمانبه
يسعودکهاستبدیهی(آنکاراخصوصبهوآناعضايکهآوردوجودبهایرانیطرحجایگزینطرحعنوانبهرا»تروریستی

مامتدیگر،عبارتبهوکردهشرکت»شاموعراقاسالمیدولت«علیهجنگیعملیاتدر) کنندمیبسندهمالیتأمینبهها
تشکیلجهتراترکیهمتحده،ایاالت: «دهندمیگزارشگروهیهايرسانه. دادخواهندانجامواشنگتننفعبهراسیاهکار
عدهو»بزرگکردستانبرحمایت«اعمالآمریکانفعبهجنگدرشرکتپاسبهآنکارابه. »کردخواهدتشویقاتحادیهاین
دهمتحایاالتراهبرديحرکاتاجرايدرترکیهویافتهتوجهیقابلگسترشآننفوذعرصهصورتایندرکهشودمیداده

.»کردخواهدایفاايمالحظهقابلسهممیانهخاوردر

تباهاشاینولی. ندارد»تروریستیضدلیگ«درشرکتجزايچارهآنکاراکهنویسندمیکنایتاًهمچنینگروهیهايرسانه
در. نندکمیمطالعهدقتبهراآنبلکهدارندجایگزینراهیکتنهانهترکیهمقاماتزیرااستمفسرانوتحلیلگرانبزرگ
وآمریکابانهشراکتبرناظرکهاستگزینهایندقیقبررسیمشغولاطالعاتملیادارهرئیسفدانخاقانحاضرحال

فهمدمیدقتبهحاضرحالدرآنکاراکهآنجااز. استايمنطقهحادمسایلفصلوحلزمینهدرتهرانبابلکهمتحدانش
لمتحمراخساراتیوکندشرکت» دیگرانبازي«درشدخواهدمجبوردوبارهآمریکاپیشنهادپذیرشصورتدرترکیهکه

واویتلدشمنوریاضرقیبصورتایندرزیراآنهاستنفعبهتعبیريبهحتیوندارداهمیتمتحدانشبرايکهشود
.بودخواهدبرابرحقوقحقیقتاًایرانباموقتهرچندشراکتولی. شدخواهدتضعیف

******

همکارينفعبهتدریجبهکند،میسنگینوسبکراتهرانباهمکاريگسترشامکانآنوسیلهبهآنکاراکهترازوییکفه
خواهدروروبخارجیشدیدفشاربابلکهداخلیمخالفانمقاومتباتنهانهتصمیماینکهاستبدیهی. گرددمیترسنگین

کمکاراآنکبهتااستبرخوردارعالیفرصتازاست،کردهبرقرارسودمنديمتقابالًتنگاتنگروابطاردوغانباکهمسکو. شد
منافعويجوابگتنهانهمیانهونزدیکخاورمنطقهامنیتتأمینزمینهدرترکی–ایرانیشراکت. بکنددرستیانتخابکند

.داردخوانیهمروسیهجارياهدافباوجهبهترینبهبلکهاستکشوردواینحیاتی
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شد؟غزهجنگبرندهکسیچه

تلپیروزيگونههیچ. استانجامیده»تساوي«بهغزهنواردرعملیات
اننظامیغیرخونبهکهفلسطینسرزمین. نیستکاردراهللارامبااویو

هشدآغشتهاسراییلی،گرانسرکوبقربانیاناینشده،زخمیوکشته
دربارهبحثلذاونشدهنزدیکصلحبهوجبیکاندازهبهحتیاست،
سیاسیبافیخیالجزچیزياست،شدهبرندهايگونهبهکسیاینکه

.نیستفریبیخودیامحض

را»سختصخره«اسراییلیروزهپنجاهگرانهسرکوبعملیاتنتایج
زخمینفر9563و) کودك427جملهاز(شدهکشتهفلسطینینفر2100. کردتوصیف»سالخی«کلمهیکباتوانمی

64عملیاتایندراسراییلرسمی،آماربهبنا. استگردیدهویرانمسکنهزار5حدودوشدهآوارهنفرمیلیوننیمشدند؛
امرمینهبگذاریم،کنارراانسانیتلفاتتناسباگرحتیولیداددستازراشدهکشتهنظامیغیرشخصسهونظامینفر
فقطکیحا،)خودپیروزيبراسراییلوکندمیتأکیدخودپیروزيبرحماس(داردقطبیحالتمناقشهایننتایجارزیابیکه
چركونظامیانغیرخونآنازدفعههرکههستیممنطقهبدنبرمزمنتاولوراهبرديبستبنشاهدماکهاستآناز

.چکیدخواهدزورگویی

ونهگهیچ. استنکردهحاصلرااویوتلسیاسیونظامیرسمیاهدافازیکهیچتقریباًاسراییلگرانهسرکوبعملیات
بسآتشفلسطینخودگردانتشکیالترئیسعباسمحمودکهروزيباهمزمانزیرانیستکاردرهمحماس»پیروزي«

بنیمخودتصمیمازباختريکرانهغیرنظامیاداريهیأتگردید،اعالم»سختصخره«عملیاتپایاناسراییلدروکرداعالم
ییرتغبالدیگر،عبارتبه. دادخبر»اتسیونگوش«راهچهاردرواقعفلسطینیروستايپنجاززمینهکتار400مصادرهبر

بهنیزقاهرهگريمیانجیباصلحمذاکراتاوضاع. بودحماسحمالتاساسیهدفکهدادندقرارتأکیدموردراسیاستبودن
،محاصرهرفعیعنیهافلسطینیکلیديهايخواستبررسیازجاريمرحلهدراسراییلیطرف. استپیچیدهاندازههمین
شدهربودهنوجوانانجستجويجهتدرعملیاتچارچوبدرکهحماسزندانیفعاالنرهاییدریایی،بندروفرودگاهساخت

ودگردانختشکیالتکارمندانحقوقپرداختبرايغزهنواربهمستقیمپولیهايحوالهانجامامکانوشدندبازداشتاسراییل
. رسدبجنگازقبلاوضاعاعادهوغزهسالحخلعیعنیخوداساسیهدفبهنتوانستهماسراییل. استکردهامتناعفلسطین،

منطقهعرضافزایشوانسانیهايمحمولهبرايمرزيهايگذرگاهافتتاحبس،آتشفورياعالمدربارهطرفینحالعیندر
مسایلامرنایکهافزودباید. رسیدندتوافقبهکیلومترنهتاسهازمدیترانهدریايدرهافلسطینیگیريماهیبرايدریایی
.کندنمیحلعنوانهیچبهرافلسطینواقعی
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بازسربازداشتگاهبزرگترین

احتمسباشکلمستطیلمنطقهیکدرحماسمتقابلضرباتواسراییلگرانهسرکوبعملیاتکهاستیادآوريبهالزم
میتدریجبههواییودریاییزمینی،محاصرهوسیلهبهرامنطقهاینگلوياویوتلکهشودمیانجاممربعکیلومتر360

توسعهراخودشیالتکنند،صادریاواردچیزيتوانندنمیشد،برقرار2006سالدرکهمحاصرهایناثربرغزهمردم. فشارد
ورقبنیرويآب،غزهنواربهاسراییلکهکندتعریفهمهبرايدارددوستاویوتل. نماینددریافتالمللیبینکمکودهند

. نندکمیکاراسراییلیپولباشدهساختهصنعتیهايپاركدرغزهساکنانازنفرهزارهااینکهودهدمیساختمانیمصالح
اسراییللیغاتتب. شودمیمعرفیبزرگینیکوکاريعنوانبهاسراییلسرزمینطریقازالمللیبینتوجهقابلهايکمکانتقال
مییتنحسنابرازصورتدرهاعرب: «کنندنمیقدردانیاسراییلرفتاراینازناسپاسهايفلسطینیکهکندمیتأکید

دریصنعتجدیدهايپاركساختدراسراییلگذاريسرمایهوالمللیبینسخاوتمندانههايکمکازاستفادهباتوانستند
شد،اعطاآنهابهکهپولیازآنجايبهآنهاولی. کنندتبدیلخودآیندهسازندگیمیدانبهراآنغزه،نوارمرزهايامتداد
.»کردنداستفادهدارند،تنگاتنگارتباطهاتروریستباکهویژهسرویسهادهتأمینوترورزیرساختایجادبراي

هايرسانههکواقعیتی. آیدمینظربهغریبوعجیباولوهلهدرتنهااسراییلی»نیکوکاران«حقدرهافلسطینی»ناسپاسی«
رد. استجهاندربازآسمانزیربازداشتگاهبزرگترینغزهنوارکهاستاینکشند،میخجالتآنساختنفاشازگروهی
انکیتواحدهاياسراییل،ارتشلشگریک. استشدهنصبدیدبانیویژهسامانهوشدهکشیدهخاردارسیمآنمرزهايامتداد

طخشوند،میگیريماهیازمانعکهاسراییلدریایینیرويهايشناوردریاطرفازوکنندمیکنترلراآنمرزمهندسیو
2000سالدرکهکردیادآوريبایداسراییلطریقازالمللیبینهايمحمولهارسالبارابطهدر. دارندنظرزیرراغزهساحلی
2001سالدسامبردروکردبمبارانشد،میساختهاروپاییگذارانسرمایهپولباکهرابندريکهبوداسراییلارتشهمانان

.بردبینازرافلسطینخودگردانمنطقهالمللیبینفرودگاهتنها

،)انسیمجملهاز(ساختمانیمصالحعبورمنعکهايگونهبهیافتشدتانتخاباتدرحماسپیروزيازبعدغزهنوارمحاصره
اس،لبمدرسه،گچموسقی،آالتکتاب،کبریت،المپ،سوزن،نخ،پارچه،خودرو،یدکیقطعاتشویی،لباسماشینیخچال،
حبتصاینقدرآنهادربارهکهزیرزمینیهايتونل. گردیدمقررعینکوطرفقیچی،چاق،لحاف،وپتومالفه،تشک،کفش،

هموحماسهمنظامیانشبهبعديمرحلهدرفقطوبودندشدهساختهغزهبهمصرفیکاالهايانتقالبرايابتداکنند،می
ها،ینیفلسطمبارزهکهاستآناسراییلی–فلسطینیمناقشهخشنواقعیت. پرداختندآنهاازاستفادهبهجناییهايگروه

المللیینبتوافقاتاجرايبرتأکیدوساختنداسراییلکهبازداشتگاهیازشدنرهابرايتالشبلکهنیستجنگراهدرجنگ
درلمسازندگیداشتنبهتمایلواقعدرهافلسطینیکذاییگريافراطی. استکردهپایمالاسراییلکهاستدوجانبهو

شود،برقرارصلحاگر. استنژاديتبعیضومحاصرهاشغال،سیاستبهدادنپایاننیزوخودولیکوچکچندهردولت
يمیلیاردچندینتزریقاتغربوآمریکاازوکنندتوجیهراخودتجاوزکارانهسیاستتوانندمیچطوراویوتلهايشاهین

. اندممیزندهپایانبیجنگشرایطدرتنهاکهحماسرادیکالجناحشود،برقرارصلحاگربطلبند؟راخوداقتصاددرمالی
. کنندمیاستفادهسوءفلسطینملتفاجعهازکهمدتهاستالمللیبینوايمنطقهبازیگرانامر،حقیقتدرشد؟خواهدچه
.ندارنداحتیاجیفلسطینسرزمیندرصلحبرقراريبهآنها
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اسراییلآمیزتحریکسیاست

پرورشبهاسراییلمقاماتسیاستعلتهمینبهواستاسراییلنفعبهاقتصاديوسیاسیلحاظبههافلسطینیبامناقشه
کهدارداعتقادشارونآریلزمانازاویوتل. شودمیختمغزهنواردروعربیاشغالیهايسرزمیندرافراطونارضایتی
فاتیتشریاظهاراتهمه. کندرفتارزورمواضعازفقطبایدوتواندمیاسراییللذاواستممکنغیرهافلسطینیبامذاکرات

تیمواسراییلوزیرنخستخودزیرااستدروغپاتاسرازدولت،دواصلبهپایبنديدربارهگسیختهلجامنتانیاهويبیبی
هصخر«عملیاتکهاستدروغهماین.  اندآوردهعملبهبیشتريچههرتالش»فلسطینیگريافراطیپرورش«برايوي

امهبرنکنندهارعابوگرانهسرکوبعملیاتعنوانبهابتداهمانازعملیاتاین. استخودازدفاعحقاحقاقمعنیبه»سخت
لتبهوابستهاداريتشکیالتیکآوردنکاررويوحماسکردننابودضرورتبرمبنیادعاهايکهحالیدربودشدهریزي
هشتصدومیلیونیکزندگیتأمیندارعهدهشدخواهدمجبوراوالًاسراییلصورتایندرزیرااستمحضتبلیغاتاویو،
هدفهباسراییلبامبارزهغزه،نواراشغالصورتدرثانیاً،ندارد؛احتیاجیسنگینباراینبهکهشودغزهساکنانازنفرهزار

فارسخلیجعربیهايپادشاهیومتحدهایاالتکهشدخواهدتبدیلجهانرادیکالگراياسالمهايگروههمهاولدست
بهتروریستیگستردهحمالتجلويشدنخواهندقادردهند،میدستازراخودپروردهدست»جهانیجهاد«برنظارتکه

.بگیرندرااسراییل

عملیاتعنوانبهفقطابتداهماناز»سختصخره«عملیاتکهاستآنازحاکیروشنوواضحصورتبهدیگرعاملیک
واسراییلشهروندانبرايامنیتاعاده«عنوانبهمبهمطوربهعمداًآنرسمیاهداف: بودشدهریزيبرنامهگرانهسرکوب
ودشفراهمهافلسطینیعلیهجنگتوسعهادامهبرايايبهانهصورتهردرتابودشدهبنديفرمول»کشوردرآرامشاحیاي

کردهتوجیراتحریکاتهمهمفاهیماینازاستفادهباتوانمی. هستندتعبیروتعریفقابلمفاهیمی»آرامشوامنیت«زیرا
نیرويهايشناورحملهیااردنرودباختريکرانهدرکشتزیراراضیجدیدهکتار400مصادرهزمینهدراآلناسراییلکه

سراییلاخارجهوزیرلیبرمانآویگدور. کندمیراکارهمینساحل،بارانگلولهوفلسطینیگیرانماهیبهاسراییلدریایی
امیدهايبسآتشبارابطهدرنبایدبفهمد،هوشیارانهطوربهراواقعیتقادرندکهکسانی: «آوردزبانبرمانعیوجامعاعترافات

. استغزهنواردرجنگیعملیاتسومیناین. استعملیاتروز50طیبسآتشیازدهمیناین. باشندداشتهاساسبی
.»شودشروعچهارمعملیاتتاپاییدنخواهددیريکهگذاردنمیباقیتردیديآنپایانچگونگی

حماسازناگوارهايسئوال

»گداختهسرب(«استکردهاجرافلسطینعلیه) فعلیعملیاتجملهاز(جنگیعملیاتسهکنونتا2008سالازاویوتل
موازینفاحشپایمالیونظامیانغیرمیاندرسنگینتلفاتباآنهاازیکهر). 2012سالدر»ابرستون«،2008سالدر

داردوجوددلیلیهرلذاورسیدخواهدراهازبزوديهمچهارمعملیاتکهآیدمینظربه. بودتوأمالمللبینانسانیحقوق
.شودتلقیاست،گذاشتهالمللبینحقوقحیطهازخارجراخودکهدولتیومتجاوزعنوانبهاسراییلکه

شپیازبیشکهسئوالیولیهستندخوددولتراهدرعادالنهمبارزهمشغولهافلسطینیکهاستروشناندازههمینبه
سئوالاتنهاینبرساند؟مبارزهایندرپیروزيبهرافلسطیندیدهستمملتتواندمیحماسآیاکهاستاینشود،میمطرح
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بازيگروگانبهراخودملتسازماناینرهبرانبرخیکهشودمیتقویتاعتقاداینپیشازبیشزیرانیستحماسازناگوار
وندندارالزمکفایتدیگرهايروشبهتوسلبرايزیرااندپرداخته»جنگراهدرجنگ«بهوکردهتبدیلخودسیاسیهاي
.کنندمیردتعمديطوربهراهاروشاین

زهغبیمارستانبزرگترین،»شفا«بیمارستانجلويبازمیدانحماس. شدپابرواقعیجشنغزهدراوتماه26شنبهسهروز
دنکردروهاخیاباندرهاماشینهايزنجیره. دهداطالع»بلندمدت«بسآتشتوافقاتازاسراییلازقبلتاکردانتخابرا

اینآیاولیکردنداعالم»پیروزي«حماسرسمینمایندگان. بودندعاديزندگیبهبازگشتمظهرهمگیهوابهتیرهاي
آنبموجبهکهباشدگرفتهبالغزهنواردراخیرنظرسنجینتایجازسازماناینتندروجناحشایداست؟پیروزيحقیقتاً 

تحققازآماريجمعیت%72وگرفتهراحماسرهبرانطرففلسطینیعمومیافکاراخیرسالهشتطیباراولینبراي
اسراییلهايبارانموشکادامهطرفدار%86کهحالیدرکردندحمایتهمباختريکرانهدرحماسجنگیعملیاتاصول

راحتیبهقطردرکهباشدکنندهگرمدلمشعلخالدبرايارقامایناستممکن. هستندغزهمحاصرهرفععدمصورتدر
چنانچه-حماسبهعالقهمدتکوتاهگیرياوجاینولی. کندمیدعوت»فلسطینیآخرینتامبارزه«بهسابقهمانندونشسته
شورشآغازازبعدخصوصبهواخیرهايسالدرحماسکهکندپنهانراحقیقتاینتواندنمی–باشدداشتهواقعیت

اومتمقضرربهفقطآنهايروشاینکهوکندمیحرکتخودسیاسیورشکستگیسويبهسرعتبهسوریهدرمسلحانه
.شودمیتمامفلسطینی

ازموشک578کهکردندپرتاباسراییلسرزمینسويبهموشک3356»سختصخره«عملیاتروز50طیحماسافراد
داخلدرطفقوکردواردناچیزيبسیارماديخساراتاسراییلبهبقیهوشدسرنگوناسراییلهواییپدافندتوسطتعداداین

مضروینظامنظرازفایدهبیهايبارانموشکاین. داشتمنفیسیاسیبازتابهافلسطینیبرايجهانمابقیدرواسراییل
ايبرهابارانموشکاینازهماسراییلدارند؟معناییچهکند،میتأکیدآنهاادامهبرحماسریاستکهتبلیغاتینظراز

طرقمالیوسیاسیحمایتآوردندستبهبرايکوشش. کندمیاستفادهجهانمابقیبرابردرخودجنگیجنایاتتوجیه
ختمطقهمندراسراییلکارانهتجاوزسیاستپیگیرمخالفانایران،واهللاحزبسوریه،باروابطقطعبهسویکازحماسبراي
بستانعرومصرخصمانهبرخوردبلکهاخیرعملیاتقبالدرعربجهانانفعالیگیريموضعباعثتنهانهدیگرسويازوشد

دارند؟ايبرنامهچهرفتهدستازاعتباراحیايبراياواطرافیانومشعلخالد. استشدهحماسریاستباسعودي

هاینکبهحماسریاستاعتقاد. شدنخواهددادهپاسخکهاستمعلومولیدادادامهناگوارهايسواللیستاینبهتوانمی
لسطینفملتمبارزهعادالنهاهدافبهانهبهبتوانندآنهااینکهوشودآنهااشتباهاتهمهبخشایشباعثآنهاتخیلیپیروزي

خونبافلسطینملتمتأسفانهکهاستبزرگیاشتباهبکشانند،خودسیاسیهايبازيبهراتهرانومسکوخود،میهنراهدر
. ستااسراییلتجاوزاتالمللیبیندفعوفلسطینیدولتایجادمصممطرفدارتهران. دهدمیراآنتاوانخودکودکانوزنان

ازنظررفصبایدفلسطینعربیملت«کهکردتأکیدبارچندمینبرايروسیهخارجهاموروزیرالوروفسرگئیتوسطمسکو
ذاکراتمازسرگیريبرايبایدحتماً «اینکهو»یابددستشد،دادهملتاینبهکههاییوعدهتحققبهطرفین،اشتباهاتهمه

وستاندوفلسطینملتکند،ایجادموانعرونداینراهسربرحماساگر. »آوردعملبهتالشفلسطیندولتتشکیلدرباره
.کردخواهندحرکتپیشبهحماسبدونملتاینراستین
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نزدیکمهگامیکاندازهبهرافلسطینی–اسراییلیمناقشهفصلوحل»سختصخره«عملیاتتحمیلی،هايافسانهوجودبا
حفوظم«برمبنیاویوتلعملشیوهحماس،ریاستبازيسیاستبابتکهاستبهاییفلسطینی،هزارهاخون. استنکرده
پرداختهاآمریکناشیانهسیاستوفارسخلیجهايپادشاهیدسایسنیزو»اسراییلبقايتأمینمنظوربهثباتیبیکردن

آینده) سالسهاکثرحد(سالدویکیتاجنگجدیدمرحلهکهنیستبیشموقتیتنفستنهاشد،قراربرکهبسیآتش. شد
رايبعملیاتازیکهیچندارد،وجوداسراییلی–فلسطینیمناقشهنظامیهايحلراهاینکهبهعنایتبا. شدخواهدشروع
.آوردنخواهدارمغانبهپیروزيطرفینازیکهیچ
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موجهغیرتفاوتیبیشانگهايهمکاريسازمانوایران

درسپتامبر11روزکهشانگهايهمکاريسازمانفعلیاجالس
ایرانجمهوررئیسروحانیحسنبرايشود،میافتتاحدوشنبه

اجالسجریاندرپیشسالیکاو. زندمیرقمسالگردنوعیک
رئیسعنوانبهباراولینبرايبیشککدرسازماناینسران

آیا. بودشدهبزرگسیاسیصحنهوارداسالمیجمهوريمنتخب
آنروابطدروشانگهايهمکاريسازمانداخلدرمدتاینطی

همکاريکهاستاینکاراصلاست؟کردهتغییرچیزيایرانبا
اساسبیسئوالایندارد؟دورنماییچهسازماناینباتهران

.کندایجادفراوانیتغییراتايمنطقهوالمللیبینسیاسیمعادالتدرتواندمیآنمثبتپاسخزیرانیست

نفر2100. کردتوصیف»سالخی«کلمهیکباتوانمیرا»سختصخره«اسراییلیروزهپنجاهگرانهسرکوبعملیاتنتایج
ویرانمسکنهزار5حدودوشدهآوارهنفرمیلیوننیمشدند؛زخمینفر9563و) کودك427جملهاز(شدهکشتهفلسطینی

داددستازراشدهکشتهنظامیغیرشخصسهونظامینفر64عملیاتایندراسراییلرسمی،آماربهبنا. استگردیده
برسحما(داردقطبیحالتمناقشهایننتایجارزیابیکهامرهمینبگذاریم،کنارراانسانیتلفاتتناسباگرحتیولی

نمزمتاولوراهبرديبستبنشاهدماکهاستآنازفقطحاکی،)خودپیروزيبراسراییلوکندمیتأکیدخودپیروزي
.چکیدخواهدزورگوییچركونظامیانغیرخونآنازدفعههرکههستیممنطقهبدنبر

سالاجالسدرایرانموفقیتتوانمیبود،شدهذکرجداگانهطوربهتهران»ايهستهپرونده«آندرکهرانهاییبیانیه
برنامهوایرانپیراموناوضاعازراخودنگرانیمراتبعضوهايدولت: «کردمحسوبشانگهايهمکاريسازمانسرانگذشته
کشوریناعلیهکشورهابعضییکجانبههايتحریمونظامیزوربهتوسلخطرکهمعتقدندآنها. کنندمیابرازایرانايهسته

گرانینهمهتوانمیمشتركاقداموگامبهگاماصلاساسبروجویانهصلحهايروشبهتوسلبافقط. استقبولقابلغیر
.»کردرفعراها

ودخشانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهايکهمعناستبدانانسانیعاديزبانبهرسمیاسنادزبانازجملهاینبرگردان
اياعضچین،وروسیهآن،برافزون. دانندنمیایرانعلیهمتحدانشومتحدهایاالتیکجانبههايتحریمرعایتبهموظفرا

زماننآدرولی. ببیننداقتصاديمشتركهايطرحدرفعالشریکعنوانبهراایرانحاضرندکهکردنداعالمسازمانکلیدي
رارقالمللیبینهايتحریمتحتکهکشوريکهاصلآنزیرانشدحلسازماندرتهرانعیارتمامعضویتاصولیمسأله
.نشدبرطرفشود،سازمانعضوتواندنمیدارد،

. استآمدهپدیدجديتغییراتجهانسراسردرواسالمیجمهوريپیراموناوضاعدرایران،داخلدرگذشتهسالیکطی
اروییروی. استشدهتبدیلغربیهايتحریمهدفبهروسیهخود. اندشدهترشدیدمیانهونزدیکخاورمنطقهامنیتمسایل
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معادالتدرکهمهمعاملدوآنبرعالوه. استرشدبهروهمچنانآسیاشرقجنوبدرمتحدانشوآمریکاباچیناقتصادي
دارد،ریانجمنطقهبرغربنظارتحفظپیرامونکهکنندمیتعیینراژئوپلتیکیبازيودارندتوجهیقابلنفوذايمنطقه

رانرهبجدیدنسلثانیاً،واستشدهبرخوردارواقعیمشخصاتوشکلازاورآسیاییاقتصادياتحادیهاوالً. اندآمدهوجودبه
هايقشنازیکیایرانبرايآندرکهرا»ابریشمبزرگراهاقتصاديفضاي«نظریهتنهانهپینگجینشیریاستبهچین

.پرداختندنظریهایناجرايبهبلکهکردندمطرحشدند،قایلراکلیدي

ودخابتکارتنهانهحاضرحالدرشانگهايهمکاريسازماندرایرانشرکتکهگرفتروشنینتیجهبایداینجاازظاهربه
هدفبهخودشاست،شانگهايهمکاريسازمانمؤسسانازیکیکهروسیه. استسازمانتوسعهمبرمضرورتبلکهتهران
دهشبرداشتهسازماندرایرانعضویتراهسرازموانعهمهکهآیدمینظربه. استشدهتبدیلهاتحریموسیلهبهتجاوز
.استاولوهلهبرداشتتنهااینولیاست

همینبه. شندبکدستراهبرديرقیببلکهشریکنهعنوانبهایراندربارهغربیتحمیلیدیدگاهازتوانندنمیمسکووآستانه
کاربهايدهندهتکانفرمول. شدرددوبارهایراندرخواستسرانالوقوعقریباجالسروزدستورطراحیهنگامبهعلت

بهکهاتاطالعمرتبفراروسیلهبههانگرانیایننیست؟تحریمتحتروسیهگویا. »استتحریمتحتایران«کهشدگرفته
میتغذیهشوند،میانجامجاهلخوارجیرهسیاستمدارانونگارانروزنامهوگروهیهايرسانهطریقاز»پنجمستون«دست
.شود

شانگهايهمکاريسازماناموربهآمریکامنديعالقهدرباره

اییامریکدیپلماسیدقیقبسیارتوجهموردشانگهايهمکاريسازماندرایرانعیارتمامعضویتمسألهکهشودمیمعلوم
وچینیهمتایانباآمریکاییبلندپایههايدیپلماتپیشماهیککهدهندمیاطالعمطلع،خوبیبهمنابع. استگرفتهقرار

»ایرانیمحور«برايتواندمیدوشنبهدرسراناجالسآیاکهبفهمندتاآوردندعملبه»اکتشافی«هايگفتگوخودروس
دشگفتهکنایهباروسطرفبهجملهاز. خیریاآوردباربهناگواريمنتظرهغیرخبرهاياوباماباراكدولتخارجیسیاست

مینهزدر»نیتحسن«منتظرعوضدروبخشدنمیسرعتراناتودرگرجستانواوکراینعضویتمسئلهمتحدهایاالتکه
.استشانگهايهمکاريسازماندرایرانعضویت

يجارمذاکراتبرتواندمیشانگهايهمکاريسازمانباایرانهمکاريتعمیقجهتدرهاگامکهفهماندندچینیهمتایانبه
. بدهدتیمثبنتیجهاستنزدیکمذاکراتاینآمریکاییهايدیپلماتگفتهبهکهبگذاردجدياثر»ايهستهپرونده«درباره

.شودولموکبعدبهبایدکاراینولینیستشانگهايهمکاريسازمانبهتهرانپیوستنمخالفمتحدهایاالتکهشدمیادعا

استریدوراندرواقعی،اوضاعکردنتهوسرودیگرانکردنگمراهوگفتندروغیعنیآمریکاییدیپلماسیدیرینهسنت
غیابیرطوبهراآمریکاییارشددیپلماتکريجانکهنیستتصادفی. استرسیدهايسابقهبیاوجبهاوباماباراكجمهوري

العملوردستاساسبرنیزمذکور»اکتشافی«گفتگوهايجریاندرآمریکاییهايدیپلمات. نامندمی»بندخالیکري«فقط
شد،برگزاربریتانیاولزدرجاريماهاوایلکهناتوسراناجالسدر. گفتندمیدروغوکردهرفتارآمریکاخارجهوزارتهاي

يهااروپاییازفقطتوانمیکهنشدنددعوتناتوعضویتبهآمریکا»نیتحسن«ازدوردالیلبهگرجستانواوکراین
بهقصیرتکهگفتباید»ايهستهبرنامهپیرامونمذاکراتبرگذاريتأثیر«خصوصدرولی. کردتشکرخاطراینبههوشمند
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شرکايفرانسه،وبریتانیاومتحدهایاالتدوشبرتماماً تهرانحقدرهاتحریمرژیمحفظومذاکراتاینانجامیدنطول
اننشآشکارطوربهجهانیانبهاست،کردهشروعغربکهروسیهعلیههاتحریمجنگ. استمذاکراترونددرآمریکا»جرم«

هکاستمغضوبیهايرژیمعلیهايحربهبلکهنداردربطی»جهانسراسردرصلحراهدرمبارزه«بهغربهايتحریمکهداد
.کننداقدامبروکسلوواشنگتنهايخواستعلیهدهندمیاجازهخودبه

دربارهمذاکراتروندازآمریکاتخیلیمواظبتدرشانگهايهمکاريسازمانبهایرانپیوستنباآمریکامخالفتواقعیعلتلذا
واقعیوحشتناكخوابپکن–تهران–مسکوراهبرديمحور. نداردربطی»نیتحسن«بهونشدهنهفتهايهستهپرونده

منابعانتقالمسیرهايومیانهخاوربرکاملنظارتبرقراريبههاامیدشکستمعنیبهکهاستآمریکاییدیپلماسیبراي
سدسای. کندمیاستفادهمحوراینساختراهسربرموانعایجادبرايايدریچههرازعلتهمینبهواشنگتن. استطبیعی
میماکشورهايعلیهنبردمیداناقتصادي،قراردادهايوعراقوسوریهاوضاعاندازهبهشانگهايهمکاريسازمانپیرامون

.باشد

»ترکیعامل«وروحانیحسنسالنتایج

میدانن،چیرهبرانتوسط»ابریشمبزرگراهاقتصاديفضاي«نظریهاجرايآغازواورآسیاییاقتصادياتحادیهتشکیلازپس
سیاسی–نظامیهايگام. استشدهتنگايمالحظهقابلطوربهمرکزيآسیايومیانهخاوردرغربایرانیضدهايمانور

تالشباهمراهمرکزيآسیايکشورهايملیدفاعیساختارهايکردنوابستهخودبهجهتدرمسکوسنجیدهومعقوالنه
هتوجقابلکاهشموجبات،)استیکجانبهحدوديتافعالً هاگاماینکهاینولو(منطقهاقتصادتوسعهجهتدرپکنهاي
ت،گذششانگهايهمکاريسازمانبیشککاجالسزمانازکهسالییکطیروحانیدولتولی. کندمیفراهمراغربینفوذ

.استنکردهاستفادهکاملطوربهموجودهايفرصتاز

یمتحرتوجهقابلتضعیفیارفعکهاستروشنهماین. باشدقويمحورهاهمهدرهمزمانتواندنمیکسیکهاستبدیهی
مهمهدف. کردندمطرحانتخاباتدرويتیموروحانیحسنکهاستهدفیتنهاشایدواساسیهايبرنامههدفغربی،هاي
هانهببهکهبودسعوديعربستانباروابطدرتنشدرجهتنزلخارجی،سیاستبعددرایرانفعلیجمهوررئیستیمدوم

یلتبدگرمجنگبهپیشهامدتازکهکردشروعراعیارتمامسردجنگیکمنطقه،درشیعیانطلبیتوسعهبامبارزه
.استگردیده

خارجیسیاستدیگرمحورهايدرتنهانهکرد،میدنبالراتهرانزمانآنتعبیربهاساسیهدفدواینکهروحانیدولت
.  کردکمتريمراتببهتوجهمرکزيآسیايدرخودحضوربهآشکارطوربهبلکهدادمیبروزخوداززیاديداريخویشتن
همکاريازمانسباتعاملتوسعهجهتدرایرانیدیپلماسیفعالیتابعادبلکهکشورهااینبابازرگانیتبادالتتنهانهسرانجام
غربیضدویژهخطشانگهايهمکاريسازمانکهانتظاراینپیشسالدویاسالیکهموامروزهم. یافتکاهششانگهاي

کند،نتأمیآمریکاییضداصولیمالحظاتبهعنایتبااقلحدراسازمانایندراتوماتیکعضویتایرانبرايکهکنددنبال
ازيببهتوسلوايمنطقههايطرحدرشرکتازاستفادهباخود،بازرگانیمهارتازاستفادهباتهرانولی. نبودجديانتظار
یخاصوضعشانگهايهمکاريسازماندرخودبرايتوانستمیاست،بودهایرانقوتنقطههمیشهکهدیپلماتیکباریک
اقعیوحدازبیشراتهرانباگفتگوبهغربتمایلسویکازروحانیحسندولت. نشدحاصلنتیجهاینولی. کندایجاد
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هايتالشدیگر،سويازو،)نبودسیاسیبازيجزچیزيکهشدواشنگتننمایشیدوستیخریدارواقعدرو(کردارزیابی
دورنمايفاقدراهاطرحاینایرانجدیدمقاماتزیرادادکاهششانگهايهمکاريسازمانمانندخارجیهايطرحدرراخود
.دانستندالزم

وشانگهايهمکاريسازمانویژهشریکحقوقیموقعیتمدعیآنکاراحاالونکرداستفادهخودفرصتازایرانمتأسفانه،
آستانهدراردوغانطیبرجب. کندمیفعالیتجهتایندرزیاديمهارتواصراربازیرااستاورآسیاییاقتصادياتحادیه

ابروابطدرومرکزيآسیايومیانهخاوردرآنکاراسیاسیاهدافکهکرداعالمصریحاًآنازبعدوجمهوريریاستانتخابات
زرگببخشکهاست»ترکیجهان«درترکیهنفوذگسترششاملاورآسیاییاقتصادياتحادیهوشانگهايهمکاريسازمان
.دهدمیتشکیلرامنطقهالینفک

ایدبشانگهايهمکاريسازمانواورآسیاییاقتصادياتحادیهدرآنکاراشرکتخصوصدرترکیهابتکاراتبررسیضمنولی
خواهدسودهمکاريایندرخودگستردهشرکتازهازمینهاکثردرکهاستآنکاراعمدتاًکهگرفتنظردرراواقعیتاین
ارچوبچدرحاضرندهاتركکهاستآزادتجارتمنطقهایجادشامل»تنگاتنگهمکاري«زمینهدرترکیهاساسیپیشنهاد. برد
هبوشدهترکیهصادراتافزایشمعنیبهگمرکیسدهايلغو. کنندگذرملیهايارزبهمتقابلهايپرداختبهحتیآن

ستامحدودنسبتاًترکیهویژهشراکتوجود،اینبا. کندتأکیدروسیگازونفتهايقیمتکاهشبردادخواهداجازهآنکارا
تادادخواهدکمتريفایدههااتحادیهاینبهشانگهاي،همکاريسازمانواورآسیاییاقتصادياتحادیهاهدافبهتوجهباو

هاچالشازیکهیچوشانگهايهمکاريسازماناقتصاديجديهايطرحازیکهیچکهاستبدیهی. ایرانباهمکاري
.شودحلمؤثرطوربهتهرانباتعاملبدونتواندنمیآناعضايامنیتبراي

میایرانباهمکاريراهازتنهاشانگهايهمکاريسازماناعضايوهندچین،. استنشدهتبدیلتريامنکشوربهافغانستان
هبباالخرهتواندمیایرانباهمکاريراهازروسیه. کننددفاعکشورایندرخودهايگذاريسرمایهازکاملطوربهتوانند

انسازمتوسعهبانکتأسیساندیشهازایرانحمایت. کندمقابلهروسیهخاكبهافغانیمخدرموادتجاوزادامهبامؤثرطور
صمشخهايطرحدراسالمیجمهوريفعالیتبنايتواندمیسازماناینبانکیاتحادیهدرتهرانشرکتوشانگهايهمکاري
–روسیطرحدرشرکتوايمنطقهفرانقلوحملزیرساختایجادشاملاستممکنکهبگذاردراايمنطقهاقتصادي

. کندعرضهکهداردچیزيباالهايفناوريشاخهایندرایران. شودشخصیايماهوارهسیارارتباطاتسامانهایجادچینی
دیگرهايزمینهدروزمینهایندرشانگهايهمکاريسازمانباتعاملدر»ویژهشراکت«چارچوبدرحتیتوانستمیایران
.کندایفاايارزندهسهم

******

عبصاینقدرپیش،سالیکبرداشتخالفبرسیاسیموانعواستبازهمچنانایرانبرايشانگهايهمکاريسازماندرهاي
دراوضاعدرستارزیابیازبعدایرانجمهوررئیسروحانیحسندولتکهباشیمامیدواربایدشرایطایندر. نیستالعبور

. یردبگدرستینتیجهشانگهايهمکاريسازمانباتهرانهمکاريگسترشناپذیرياجتنابوضرورتدربارهدیگرمحورهاي
اآلنمینهایرانچرا. استدقیقریزيبرنامهودیپلماتیکابتکارمستلزمعضوکشورویژهموقعیتطراحیحتیامر،نهایتدر
نکند؟شروعراکارایندیگرعضوکشورهايباهمراهدوشنبهدرشانگهايهمکاريسازماناجالسحاشیهدر
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ایرانوروسیهعلیهآمریکاییجدیدتوطئه
آلکسییفوالدیمیر

پردازدمیایرانوروسیهعلیهجدیدراهبرداجرايبهمتحدهایاالت
ودولتینظامکردنویرانسپسوتضعیفآن،کلیديهدفکه

ازيگونفتیعظیممنابعکردنخودتابعکشور،دواینفعلیسیاسی
حربهبهآنهاتبدیلوایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیون

تهرانومسکوولی. باشدمیآسیاواروپابرآمریکاسلطهحفظمطیع
طرحنیزوواشنگتنقدیمیواقعدروجدیدهايطرحاینقادرند

عقیمشد،اعالمولزدرکهرا) استآمریکاهمانناتوکه(ناتوهاي
.بگذارند

در1982سالدرکهکندمیتکرارراریگانراهبردمفادزیاديحددرایرانوروسیهحقدراوباماباراكدولتفعلیتدابیر
رايبراآمریکاجمهوررئیسوقتمعاونپدربوشجرجحتی. شدتصویبآمریکادولتعالیمقامهايحضوربا،»تنگ«جلسه

مندعالقهطرحآناجرايبهمتحدهایاالتنفتیبخشمنافعنمایندهعنوانبهاوزیرابودندنکردهدعوتجلسهآندرشرکت
راشوروينفتهايقیمتداد،افزایشسرعتبهراجهانیبازاردرنفتعرضهکهسعوديعربستانباهمراهواشنگتن. نبود

شورکتضعیفدرهم»افغانستاندرعملیات. «گردیدصادراتیقیمتبرابرآنتولیدشدهتمامبهايکهدادتنزلشدتبه
-شواردنادزه–گورباچفائتالفیعنیسازيدگرگونروندعواملگرانهویرانخطهمهازبیشترولیکردایفاراخودنقش

ازبعدبود،20قرنهايامپراطوريبزرگترینازیکیکهشوروياتحادسرانجام،. شکسترانیرومنددولتگردهیاکوفلف
.شدناپدیدجهاننقشهازسیاسیهايتکانواقتصاديبحرانسالچند

آمریکابلندپایهمسئولینتنگترکیبمحرمانهالعادهفوقمالقات

تینپووالدیمیربازگشتازبعداولهايماهدرکند؟تکرارراخودموفقیتآننیزدفعهاینشودمیموفقمتحدهایاالتآیا
جدیديراهبردروسیهحقدر»روابطنوسازي«جايبهواشنگتنکهشدروشن2012سالمیماهدرجمهوررئیسمقامبه

افولازآغدهندهنشاندیگرباریککهمیانهخاوردرواوکرایندرناتوتجاوزکارانهسیاستشکستازبعد. استکردهطراحی
سالهمانندکهنیستتصادفی. پرداختجدیديخطشتابباطراحیبهآمریکابرحاکمزمرهشد،آمریکاییامپراطوري

ورمنظبه»جدیدروسیه«واوکرایننمایندگانمینسکمالقاتوولزدرناتوسراناخیراجالسآستانهدردفعهاین،1982
وتاگونپنویژه،هايسرویسسرانمشارکتباآمریکامسئولینزبدهبخشجلسهمحرمانهبسیارشرایطدربس،آتشانعقاد

اتخاذوروسیهتجزیهوویرانیوشدیدتضعیفخطتصحیحمالقات،اینهدف. شدبرگزارخارجیسیاستراهبردطراحان
شدتبدیلآمریکا»سمجاندیشه«بههم2012سالازطرحاین. بودمیانهخاوردرخودحضوراحیايجهتدرفورياقدامات

ايگرغربنیروهايفعالیتکردنمحدودایران،سوریه،ازاعممسایلسلسلهدروشدهتقویتوسیهرکهگردیدمعلومکه
ازهکآنچه. کندمیمطرحراواشنگتنازمستقلنظرهاينقطهاوکراینوکریمهسپسروسیه،فدراسیونداخلدرلیبرال
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وکسبریچارچوبدرالمللیبینجایگزینهاينهادتشکیلاست،گذاشتهفراترپامجازحدازکاملطوربهواشنگتننظر
تمالیاحمشارکتباایران–چین–روسیهمحورتشکیلاحتمالنگرانخصوصبهواشنگتن. استشانگهايهمکاريسازمان

آنبرايهکآمریکاجهانینقشرفتنبینازتنهانهمعنیبهتحوالتاینکهمعتقدندهاآمریکایی. شدنزدیکآیندهدرهند
بستگیآنصادراتبهغرببهروزيکهاستانرژيهايحاملاساسیمنابعبرنظارتدادندستازبلکهاستعزیزاینقدر

وسعوديعربستانعراق،ایران،اسالمیجمهوريروسیه،فدراسیونتر،دقیقعبارتبهوفارسخلیجومسکوهمانا. دارد
وینچتقویتوتوسعهادامهدیگر،عبارتبه. هستندآسیاییبازارهايبهواروپابهگازونفتاساسیکنندگانصادرقطر،
.داردبستگیفارسخلیجمنطقهوروسیهدرتحوالتبههند

توجهاب. گرددمیروسیهبهضربهجایگزینهايگیريجهتدنبالآلودتبطوربهخورد،شکستاوکرایندرکهواشنگتن
هزار5(روسیهغربیمرزهايدرشرقیاروپايدرناتونظامیحضورافزایشزمینهدرشدهاعالماقداماتبودنمضحکبه

کندوعشرجنوبازراخودتهاجمگرفتتصمیمآمریکا،)بالتیککشورهايورومانیلهستان،درسریعواکنشنیروهايسرباز
انایروروسیهکهکندسرنگونرااسدبشاررژیمنتوانستغربکهچرابودخوردهشکست2013سالدرآنجاتهاجماینکه

دوباره،استیکیآمریکاباکهناتووآمریکاتعرضمحوردفعهایناین،بربنا. خاستندبرآنازدفاعبرايهمدیگردوشادوش
عدبعراقوهاتحریمرفعازبعدایراناگر. شوندمیتبدیلآنهدفبهعراقوایراندفعهاینوشودمیمنتقلمیانهخاوربه
2018-2020هايسالتاشوند،جهانیبازارواردمیانهخاورگازونفتکنندگانصادربزرگترینعنوانبهاوضاعتثبیتاز
عوديسعربستانگرايغربکشورنقش،)گازبهرسدچهکنند،صادرنفتبشکهمیلیون20روزهرتوانستخواهندآنهاکه(

نقش. یافتخواهدکاهشچشمگیريطوربهگذشت،نخواهدروزدربشکهمیلیون10-11حدازآنصادراتیامکاناتکه
ايهستهبرنامهکند،میدنبالراغربازمستقلخطهمزمانایرانویابدمیافزایشهمسیاسیبعددرایرانايمنطقه

.شودشانگهايهمکاريسازمانوبریکسعضوداردآرزوودهدمیتوسعهراخودآمیزصلح

طوربهاز،گانتقاللولهخطوطساختبامقابلهواقتصاديهايتحریماوکراین،کاملثباتیبییعنیآمریکاییفعلیتدابیر
کردنکفایتراهبرداینولی. کندمیتکرارشدهروزبهصورتبهراشورويویرانجهتدرریگانراهبردرئوسکاملتقریباً 

طورهبنخواستنداروپااتحادیهاعضايازبسیاريوکندسرکوبرا»جدیدروسیه«مقاومتنظامیراهازنشدقادریفکیزیرا
بدونهکاستاینآمریکاراهبردناکامیدیگرعلت. ندهنددستازراروسیگازوروسیبازارتابروندواشنگتنبارزیرکامل
دررقطگرايآمریکاوجبینیمکشورامکانات. کردایجادرا»جنوبیجریان«جایگزینمسیرتواننمیسوریهوعراقایران،
ازاروپابهیایرانگازنیرومندتزریق. کندنمیکفایتاروپااتحادیهدرروسیگازقیمتتنزلبرايحتیشدهتغلیظگاززمینه

دیگريامراست،شدهریزيبرنامه2016سالبرايکهعراقازگازصادراتآغازو»جنوبیپارس«گازيمیدانبزرگترین
.است

هايتحریمموردايهستهبرنامهخاطربهراایرانوانداختهبستبنبهراخودعراقوایرانباروابطدرمتحدهایاالتولی
اسالمیدولت«نامبهغولیحاالو.  نمودویران2003سالدرآناشغالازبعدراعراقدولتمبانیودادقراراقتصاديومالی
دراسداربشسرنگونیبرايعربستانوهابیهايرژیموترکیهناتو،آمریکا،کمکبهکه) فعلی»اسالمیدولت(«»شاموعراق

همزمانوآورددرخودتصرفبهرابغدادبودنزدیکوشدهمنتقلعراقبهجاريسالژوئنماهدربود،شدهایجادسوریه
ازراقعراوقتوزیرنخستالمالکینوريرژیمروسیهوایرانکارآمدوسریعکمکتنها. کرداعالمرااسالمیخالفتتشکیل

انگرایاسالمازشدگرفتهتصمیمواشنگتندراخیرروزچندمحرمانهالعادهفوقجلسهدرولی.  دادنجاتکاملفروپاشی
روسیهايتروریستمنظوراینبهوشوداستفادهروسیهقفقازشمالدرطلبیجداییوگريافراطیتحریکبرايمیانهخاور
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یهروسدیگرنشینمسلمانمناطقکردنثباتبیبرايهاتالشنیزوشوندراندهمناطقاینبهسوریهوعراقازاالصل
همزمان. آیدعملبهروسیهعمومیپنجمستونچارچوبدرجدیدنیرويایجادمنظوربه) بزرگشهرهايولگا،رودسواحل(

شارکتمبانفتتولیدهايطرح(انرژيزمینهدرمسکوبابغدادهمکاريتضعیفوروسیهازایرانکردنجدامنظوربهشدقرار
.آیدعملبهکوشش) »لوکویل«و»نفتگازپروم«روسیهايشرکت

کندمیبازيچیزيچهبرسرواشنگتن

بقهطبهاسالمیگرايملیطبقهازایرانبرحاکمطبقههویتسریعتغییربهوایرانبهآمریکااساسیامیدحاضرحالدر
مهنیتجاروسیاستمدارانوایرانجمهوررئیسروحانیحسنگروهبتواندکهاستامیدوارآمریکا. استلیبرالگرايغرب

پاسدارانسپاهفرماندهیازوروحانیرهبرايخامنهعلیریاستبهکشورروحانیعالیمقاماتازراويپشتیبانروحانی
ازآنرونیدکردنفاسدسیاستوکشیدهدستایرانفعلیرژیمسرنگونیاندیشهازسفیدکاخلذا. کندجدااسالمیانقالب
مقاماتقدرتتضعیفبرايداخلیمخالفانتشویقاسالمی،جمهوريفرهنگیواقتصاديسیاسی،نخبگانکردنغربیطریق
ازفادهاستبامتحدهایاالت. استبرگزیدهراهابلوچوکردهاها،آذربایجانیباهافارسقومیهايتنشتحریکوکشورفعلی
کنارازعدبعراقفعلیمقاماتتغییرعراق،ازایرانراندنبیرونبرمبنیتصمیمالمللی،بینپوششنوعیکعنوانبهناتو

رويوروسیهفدراسیونباروابطتوسعهوتهرانبهگرایشتركبهآنهاکردنوادارووزیرنخستمقامازالمالکینوريرفتن
رااجموردبهوکردهاتخاذرافارسخلیجحاشیهسنیهايپادشاهیوسعوديعربستانباروابطسازيسالمغرب،بهآوردن

.استگذاشته

،»میاسالدولت«تروریسمبامقابلهبهانهبهنظامیزوربهتوسلباهمراهاقداماتاینهمهواشنگتن،راهبردطراحانگمانبه
فراهمارعراقدر) هالهستانیوهااسترالیاییها،انگلیسی(آنهامتحدانبرخیوآمریکانظامیحضورتوجهقابلتقویتامکان
ابمبارزهبهانهبهسوریهعلیهجنگتاشدخواهدمستقرآنجاهمزمینینیرويآیندهدرهوایی،نیرويبرعالوه. کردخواهد

.شودشروعشرقازتروریسم

کمکوکردهشروع»اسالمیدولت«هايدستهاستقرارمناطقدرراسوریههايبمباراناستآمادهاکنونهمواشنگتن
نتیجهنایبهواشنگتندرمذکورمحرمانهجلسهدر. گیردسرازراالییکشبهمخالفانمثابهبه»سوریهآزادارتش«بهنظامی

غلیظتهايظرفیتساختجايبهبایدایرانکمکبه»جنوبیجریان«لولهخطساختازپیشگیريمنظوربهکهرسیدند
ازگدریافتباایرانازگازانتقاللولهخطساختبه،)بردمیوقتواستهزینهپرکاراینکه(غربیپولباایراندرگاز

وکردجلبلولهخطاینبهراعراقیگازتوانمیآنازبعد. پرداختشمالیمیدان–جنوبیپارسمشتركمیدانازقطري
.کردمنتقلبالکانبهآنجاازوترکیهبهسوریهازیاجنوبیاروپايبهآنجاازومدیترانهساحلبهسوریهراهاز

ژیمرسوریهوعراقایران،درکاراینآغازازقبلبایدفقط. شوداجراسرعتبهباالچنداننههايهزینهباتواندمیطرحاین
قطر،عودي،سعربستانپولازاستفادهتخریبیفعالیتها،خرابکاريزور،بهتوسلبدونکاراینکهکردبرقرارآمریکاییهاي

توانندمیکهشویمآمادهمیانهونزدیکخاوردرجدید»هايانقالب«وهاجنگبرايبایدلذا. نیستممکنکویتوامارات
تهرانربحاکمرژیمکردنعوضبدونآمریکا. آنهاستاساسیهدفایران. باشندلیبرالغربیبلکهاسالمی»رنگین«تنهانه

رحطاینواقعدر. استاستوارریگانرونالددورانقدیمیهاياندیشهبرکهکندعملیراخودجدیدراهبرديطرحتواندنمی
.نداردتازگی
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استگذشتهمثلمتحدهایاالتهايبرنامه

تدابیرهدف. بوددادهتشکیلراواشنگتنراهبرداساسزمانآنشوروياقتصاديوسیاسینظامیضعفنقاطبهحمله
خارجیوداخلیسیاستامکاناتبودجهدرآمدهايکاهش. بودشورويبودجهارزيعایداتشدیدکاهشمالی،واقتصادي

:بودذیلقراربهبرنامهآنرئوس. کردمیمحدودراشوروياتحاد

بهلهلوخطاندازيراهواشنگتنتالشبا(غربیاروپايبهسیبريازگازانتقاللولهخطدومشاخهساختازپیشگیري-1
دومشاخهطریقازگازصدور. دادمیدرآمددالرمیلیارد12-15سالیلولهخطشاخههر). افتادتعویقبهسال2,5میزان

اروپاییمتحدانبهمتحدهایاالت. دهدافزایشراشورويارزيدرآمدهايودادهافزایشبرابردوراگازصادراتتوانستمی
ويشورگازانتقالشبکهبرايکهرااروپاییشرکتپنجوکردهتحمیلراشورويگازمصرفدرصدي30اکثرحداصلخود

هسبودند؛آنهاتابعههايشرکتیاداشتندفنیمجوزامریکاییهايشرکتازآنها(کردتحریمکردند،میصادرتجهیزات
آمریکا. شدممنوعجاویدانمنجمدهايزمینحفاريهايفناوريازاستفادههمچنین؛)شدندورشکستتعداداینازشرکت

؛)»نیتامقیمتاضافه(«بودباالتراروپابراينروژيگازبهاياینکهولوکردوادارنروژ»اترول«گازيمیدانتوسعهبهرااسلو
.کردمنعشورويگازانتقاللولهخطساختبرايوامپرداختازراتجاريهايبانک

قیمتکاهشدالرهر. کردندسازشتولیدافزایشدرخواستبازودهاسعوديزمانآندر. گازهايقیمتشدیدتنزل-2
»یاس«سازمانمدیرکیسیویلیام. آوردمیباربهدالرمیلیاردیکالیمیلیون500معادلخساراتمسکوبراينفتبشکهیک

ربستانع. شدذکرطبیعیگازآندرکهبودمعادلهقسمتاینمسئولاو. بودموردایندرسعوديعربستانبامذاکراتمسئول
.آورددستبهرا»آواکس«روينشانهوراداريهايسامانهخریدحقخودسازشکاريعوضدرسعودي

تجاريهايبانکسران. هاوامبهرهزودرسبازپرداختبهآنکردنواداروشوروياتحادبههاوامپرداختازجلوگیري-3
ندارندحقآنهاکهداردوجودهمملیامنیتمنافعسودجویی،برعالوهکهفهماندندآنهابهوکردهدعوتسفیدکاخبهرا

.بیاندازندزمین

.شداعمالصادراتکنترلهماهنگیکمیتهطریقازهافناوريانتقالممنوعیتاین. هافناوريصدورمنع-4

نفیصجنبشوکاتولیککلیسايطریقازلهستاندرشدگرفتهتصمیم. شورويمتحدکشورهايدرتخریبیفعالیت-5
رارقهمچنین. گرددارائهسیاسیواطالعاتیمالی،محرمانهکمکآنهابهوشود،سازماندهیتخریبیفعالیت»همبستگی«

طوربهرااسلحهتحویالتواشنگتنریگانرونالدزماندر. یابدگسترشافغانستاندرمجاهدینازنظامیحمایتشد
پرتابدوشهايموشکمانندشوروينیروهايامنیتبرايخطرناكهايسالحارسالبهجملهازودادهافزایشچشمگیري

بهکمکبهسوئدتاچینازاعمدیگرکشورهاي. شدمیگذاشتهآنهااختیاردرايماهوارهاطالعات. پرداخت»استینگر«
چندجانبههمهجنگ. بودشدهمطرحمجاهدینکمکبهشورويسرزمینبهجنگگسترشهدف. شدندجلبمجاهدین

.بکندنومیديوترسدچارراشورويرهبرانبایستیروانیشدهطراحیدقیقاً وبعدي

رئیسمعاونبوشجرجحتی. داشتنداطالعآنازنفر12تنها. شداجراوطراحیمحرمانهالعادهفوقجودرریگاندولتطرح
رحطاجرايازاوخانوادهنفتیمنافعکهبودندرسیدهنتیجهاینبهریگاننزدیکاطرافیانزیرانداشتاطالعآنازجمهور
راهبرداساسینکاتازیکیآمریکاییطرحازپیرويبههااروپاییکردنوادار. کردخواهدممانعتنفتهايقیمتکاهش
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. بودنخودامنیتفکربهوداشتسودآوريحدازبیشتجارتشوروياتحادباغربیاروپايواشنگتن،عقیدهبه. بودریگان
شغلیفرصتهزارهادهاروپادرتوانستمیکهبکشددستايلولهخطساختازکرددرخواستهااروپاییازریگاندولت
هنگازتضمینیوارداتازکردنددرخواستآنهاازهمچنین. بودباالبسیاربیکارينرخزمانآندرکهحالیدرکندایجاد

گازآنازبعدوکنندگذاريسرمایهگزافیپولنروژگازيمیادینتوسعهدرآنجايبهوبکشنددستشورويگرانچندان
قتطابتوانمی. استکردهطراحیایرانوروسیهحقدرمشابهیطرحبعدسالسیاوباماباراكدولت. بخرندرانروژيگران
.کردبررسیراطرحدواینمفاد

جریان«لولهخطساختبافعالمقاومتاست؛شدهاجراکنونتااقتصاديهايتحریمدورسه: مالیواقتصادياقدامات
صدورمنعبهشبیه–شیستیمیادینوشمالیدریاهايقارهفالتدرعمیقحفاريبرايتجهیزاتصدورمنع؛»جنوبی

برتادهندمیقراربیشتريچههرفشارتحترااروپاییهايدولتاست؛جاویدانمنجمدهايزمینحفاريبرايتجهیزات
روسیههباروپاییصادراتجايتوانندمیکهراالتینآمریکاکشورهايکنند؛پیرويامریکاییهايتحریمازخودمنافعخالف

ورهاکشاینحاالو. اندشدهانتخاباروپابرايگازتأمینبرايعراقوایراننروژ،جايبه. دهندمیقرارفشارتحتبگیرند،را
.دهندمیقرار»تأثیر«تحتتدابیربعضیبهتوسلبارا

2013سالدربود،دادهقرارحملهموردافغانستانولهستانطریقازراشوروياتحادواشنگتن1982سالدرکهحالیدر
اینوشدهنزدیکروسیهمرزهايبهحملهآغازخط. شدندعملواردسوریهطریقازمیانهخاوردرواوکراینراهازاروپادر

راهبردامر،حقیقتدر. کنیممیمشاهدهعلنیفضايدررااقداماتاینما. شودمیانجامنظامیهايروشبهتوسلباحمله
.شدعلنیداد،نتیجهآنکهازبعدسالهاتنهاکهاستمحرمانهریگانراهبرداندازهبهاوباماباراك

اینازیکیکند؟میعملیوطراحیراایرانوروسیهعلیهراهبردکسیچهحاضرحالدرکهاستاینطبیعیسئوال
سعوديعربستاندرخودسازمانجاسوسیشبکهرئیسگذشتهدراو. است»سیا«سازمانفعلیمدیربرنانجاناشخاص،

يسعودعربستاناساسیرقیبعنوانبههمراایراناو. استبرخوردارهاسعوديباکاربرايالزمهايتماسووسایلازوبود
فعلیراهبردطراحانگروهدرکنندگانشرکتازیکیعنوانبهرااونیزاوکراینبهويسفر. شناسدمیخوبمنطقهدر

یمظاهرتلویزیونصفحاترويهمیشهکهنیستندهاییشخصیتراهبردایندیگرطراحان. استدادهنشانواشنگتن
.شوند

******

رژیمسرنگونیجهتدرواشنگتنهايبرنامهعلیهمتقابلتدابیرفوريگسترشایران،وروسیهبرايکاراصلحاضرحالدر
ایدبهمزمانایرانوروسیه. کنندایستادگیکهکردکمکعراقوسوریههايدولتبهباید. استکشوردوهربرحاکمهاي

نگهخودنفعبهراانرژيهايحاملايمنطقهوجهانیهايبازاربتواندکهآورندوجودبهراانرژيبخشدرخودمؤثرمحور
براياراقتصاديوعقیدتیگذاريتأثیروسایلهمهبعدبهاینازناتوومتحدهایاالتکهبفهمندبایدتهرانومسکو. دارد

. تاستوانمنديمایهوحدتتنها. انداختخواهندکاربهتنهاییبهآنهاکردنسرکوبوایرانوروسیهبینانداختنتفرقه
.استماندهباقیوقتمشتركقاطعانهاقداماتبرايفقط. استنماندهباقیتأملوتفکربرايوقت
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تنهاییبهیکهرمرگیاراهبرديشراکتایران–روسیه
آلکسییفوالدیمیر

ایاالتفعالهايتالشمرکزدرایرانوروسیهحاضرحالدر
عوضوکشوردوهرسیاسینظامسرنگونیجهتدرمتحده
واشنگتن. دارندقرارگراغربهايرژیمباآنهاهايرژیمکردن

گازونفتجهانیبازارهايدربازيازفعالطوربهمنظوراینبه
اسالمیجمهوريوروسیهفدراسیوناقتصادتاکندمیاستفاده

ایندرداخلیثباتکردنمتزلزلجهتدروانداختهبرراایران
علتهمینبه. نمایدتحریکراآمیزاعتراضروحیاتکشوردو

آمریکاتجاوزکارانهخطبامقابلهمنظوربهبایدکشوردواین
هاآنبرايتنهاییبهکردنایستادگیزیرابکنندمساعیتشریک

.بودخواهددشوارالعادهفوق

میانهخاورطریقازآمریکاورود

ونفتیدرآمدهايکاهشطریقازروسیهکردنثباتبیوروسیهاقتصادياندازيبرطرحاجرايتدریجبهمتحدهایاالت
نفتقیمتسپتامبر11روز. استدادهنشانخودازواکنشواشنگتنجدیدراهبردبهکنونتابازار. دهدمیتوسعهراگازي

بسیارروسیهبرايوضعاینشد،طراحیدالر93ايبشکهقرارازجاريسالبودجهاینکهبهتوجهباکهکردافتدالر98تا
هبودجدفاعیحتیواجتماعیهايهزینهکهشودالزماستممکنکند،افتبیشترهمبازنفتقیمتاگر. استخطرناك

لیبرالمخالفانتردید،بدون. کردخواهدفراهمراروسیجامعهدرنارضایتیبروزموجباتاولینامرهمینکهیابدکاهش
اندهیسازمواجتماعینارضایتیتحریکآنها،هدف. کردخواهنداستفادهپوتینبامخالفتزدندامنبرايوضعاینازگراغرب

قاماتمدیگرنمایندههرباپوتینوالدیمیرکردنعوضمنظوربهدیگربزرگشهرهايومسکودرمخالفانگستردهتظاهرات
دستشخصیکنهاییمرحلهدروکردهغربیراروسیرژیمتوانمیآنازبعدکهاستموقترهبرعنوانبهفعلیحاکم

.گذاشتروسیهفدراسیونرأسدرراآمریکانشانده

هدفینابهنیلبرايوسیلهچندولیآوردمیپایینراهاقیمتچگونهواشنگتندادتشخیصدقتبهبتوانمشکلفعالً
ابتوانندمیهاآمریکاییکهاستايکردهبادقیمتزیاديحددرنفتجاريقیمتوشدهاشباعنفتبازاراوالً،. داردوجود

رشددالررخنثانیاً،. آورندپایینبیشترهمبازرا»سیاهطالي«قیمتکنند،میکنترلکهالمللیبینمالیابزارازاستفاده
شدههبستنفتمکملمقادیرشدنریختهبهاساسیامیدولی. دهندمیکمتريپولنفتبابتشرایطایندرکهکندمی

وداردمحدوديامکاناتزمینهایندرریاضالبته. آیدمیبرایرانوعراقسعودي،عربستاندستازتنهاکاراینکهاست
اینزیرااستدیگريمسألهعراقولی. دهدافزایشروزدربشکهمیلیون2-2,5میزانبهاکثرحدرانفتصادراتتواندمی

رومگازپ«و»لوکویل«روسیهايشرکتهايتالشبرکتبهجملهازدهد،افزایشرانفتتولیدسرعتبهتواندمیکشور
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مدتظرفاستقادرایرانتنها. هستندعراقنفتیمیادینازبرداريبهرهوتوسعههايطرحفعالاجرايمشغولکه»نفت
لمللیابیناقتصاديومالیهايتحریمایرانازبایدآنازقبلالبته. دهدافزایشچشمگیريطوربهرانفتصادراتکوتاهی

حتیو70زیرتواندمینفتقیمتصورتایندر. کندمیمحدودراایراناسالمیجمهورينفتیصادراتکهکردرفعرا
حاملصدورمحلازآندرآمدهاي%75کهاستروسیهاقتصادبرايفاجعهمعنیبهامراینکهبیفتدبشکهیکبابتدالر60

.شودمیحاصلنفتخصوصبهوانرژيهاي

برسد؟توافقبهتهرانباتواندمیواشنگتنآیا

اهدخوتنایرانايهستهپروندهبستنبهجاريسالنوامبرماهدرمتحدهایاالتآیاکهاستاینمهمسئوالشرایطایندر
يهاشرطفعالًمتحدهایاالتالبتهکند؟گذرهاتحریمکامللغوبههاتحریمجزئیوموقتکاهشازبتواندتهرانتاداد

حملايهستهمهماتتوانندمیکهکندمیمطرحرابالیستیکهايموشکازایرانبرخورداريبارهدرجملهازمکملی
اراكبتجاوزکارانهروحیهبهتوجهباولی. کندمیپافشاريمذاکراتروزدستوردرموضوعاینحفظبرمتحدهایاالت. کنند
دربارهعالوقوقریبمذاکراتدرهاآمریکاییکهنیستبعیدروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرشخصوروسیهعلیهاوباما

شرکتدادنراهزمینهدرتهرانمعینتعهداتباراکاراینولیکنندترمالیمراخودهايخواستایرانايهستهپرونده
پیشبینیارشرایطایندرایرانیانرفتارتواندنمیکسی. سازندمرتبطروسیهضرربهکشورگازيونفتیبخشبهغربیهاي
لیلیبراتجارنفوذایرانداخلدروزیادندغربیگرایشبهمتمایلافرادایرانجمهوررئیسروحانیحسنتیمدرزیراکند

وانایراقتصادرشدوآوريروزبهتواندمیغربیهايفناوريوهاگذاريسرمایهفقطآنهاعقیدهبهکهاستمحکمنسبتاً 
سرعتبهراایرانبودجهدرآمدهايتوانمیطریقاینازکهکندتأمینراکشوراینگازونفتصادراتتوسعههمهازقبل

.کردتأمینرامردمدرآمدهايسریعرشدودادهافزایش

چارچوبدرمسکوکهروسیههموکندمیردرامیانهخاورمنطقهبرسلطهبرايسفیدکاخادعاهايایرانهمدیگر،سوياز
وخوانیهمروسیهملیمنافعباایرانملیمنافعکهکردقبولبایداینجادر. استطبیعیمتحدتهرانبرايسیاسیخطاین

تهاجمدفعوبعدبه2001سالازسوریهجمهوررئیساسدبشاردولتازکشوردوهرحمایتازامراینکهداردمطابقت
بعدبهاینازتهرانکهنیستانتظارازدورلذا. شودمیمعلوم2014سالتابستاندربغدادبه»شاموعراقاسالمیدولت«

غربباروابطسرگیريازایرانبلندمدتمنافعدیگر،سوياز.  دهدادامهمسکوباخودهايفعالیتتنگاتنگهماهنگیبهنیز
.نمایدتنظیمروسیهعلیهراهمکارياینکندنمیسعیولیکشدنمیدستهدفاینازتهرانکهکندمیایجابرا

سئوالهزمینایندر. بیاندازدتفرقهتهرانومسکوبینکهبکندکاريهرتهرانبارابطهدراستصدددرمتحدهایاالتدولت
بطرواراهبردينزدیکیامکانایران،جمهوريریاستبهروحانیحسنشدنانتخابازبعدواقعاً آیاکهشودمیمطرحدیگري
آمد؟وجودبهایرانی–روسیشراکتضرربهواشنگتنباتهران

یتیرگ. داردقراراولمقامدرسابقمانندایرانوروسیهاساسیحریفعنوانبهمتحدهایاالتارزیابیکهگفتاولازباید
دوحسطدرروسی–ایرانیتعاملتعمیقساززمینهجملهازواستتهراننفعبهنظراینازواشنگتنومسکوبینروابط
انیقرباوکراین.  نیستایرانطبعبابعنوانهیچبهروسیهمرزهايتاناتوگسترشدورنماي. باشدمیايمنطقهوجانبه

امریناکهشوندوضعهمیندچارنیزمرکزيآسیايوجنوبیقفقازدولتهايآندنبالبهاستممکنوشدهآمریکاسیاست
چگونهدهمتحایاالتکهاستآننمونهترینواقعیاوکراینمناقشهتهران،براي. کندمیتهدیدراایرانمنافعبالفصلطوربه
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الاغفلیبرالهايارزشودمکراسیدربارهفریبانهعوامهايحرفباراآنهاکهدهندمیاجازهکهکندمیرفتارکشورهاییبا
البتههکاستنکردهفراموشراایرانداخلدر»رنگینهايانقالب«برپاییبرمبنیهاآمریکاییمکررهايتالشتهران. کنند
. وردخشکست) کردمیوخیمراسادهایرانیانهمهازقبلمالیوضعیتکههاییتحریموسیلهبه(عظیمفشارازنظرصرف

المیاسانقالبسالگردپنجمینوسیمناسبتبهسخنانیطیایرانروحانیرهبرايخامنهاهللاآیتکهنیستتصادفی
.خوانددروغندارد،رااسالمیجمهورينظامسرنگونیقصدواشنگتناینکهبرمبنیآمریکادولتادعاهاي

تهرانومسکومشتركمنافع

لباغتهرانباروابطدرگذشتهدرمسکوزیرانیستقويچندانهممسکوبهآناعتمادولیکندنمیاعتمادغرببهایران
مللیالبینهايتحریمشدنمرتفعبا. کردمیپیرويها،تحریمزمینهدرجملهازآمریکا،توسطشدهتحمیلتصمیماتاز

فنینظامیهمکاريزمینهدرجملهازوهازمینههمهدرهامحدودیتتدریجبهمتحد،مللسازمانامنیتشورايمصوب
نتریمدرنکهنیستکسیمسکوازغیرتازه. شدخواهندرفعاست،کشوردوهرنفعبهکاملطوربهآنگیريسرازکه

باارصادراتاینتواندمیایران. کندصادرتهرانبهراهواییپدافندوهوایینیرويبرايخصوصبهتسلیحاتیهايسامانه
میلیارد8,5معادلهايسالحروسیهازالجزایرکهحالیدر. استزیادهمکارياینبالقوهابعاد. کندپرداختخودگازونفت
وهوایینیرويحاضرحالدر. کندخرجدالرمیلیارد30اقلحدخودارتشکاملآوريروزبهبرايبایدایرانخرید،دالر

کاريهمسازماندرایرانعیارتمامعضویتمسألهنزدیکآیندهدر. استترقويانگلیسیافرانسهازالجزایرهواییپدافند
.داردبستگیکشوردوسرانسیاسیارادهبهزیاديتصمیماتاکنونکهشدخواهدبررسیشانگهاي

امکاناتصورتایندرزیرااستایرانوروسیهیعنیانرژيبخشنیرومندقدرتدوروابطنزدیکینگرانمتحدهایاالت
میعلتهمینبهواشنگتن. یافتخواهدکاهشگازبازارخصوصبهوانرژيجهانیبازارهايبرتأثیرگذارينظرازواشنگتن

.نمایدتضعیفراروسیهبتواندتاکندتبدیلانرژيهايحاملبخشدرخودمطیعوکوچکترشریکبهراایرانخواهد
ینادرکهاستکردهطراحیراآمریکاییمعیارهاياساسبرتهرانبرحاکمرژیم»آوريروزبه«خطمنظوراینبهواشنگتن

.شدخواهداستفادهایرانمرزيمناطقدرقومیمناقشاتتحریکازوایرانیهايلیبرالیعنی»پنجمستون«ازراستا

بیژنوروسیهانرژيوزیرنواكالکساندرسپتامبر9روز. استدادهانجامحرکاتیایرانیمحوردراخیرهايماهدرروسیه
ايههمکاريزمینهدرایرانی–روسیمشتركکمیسیوناجالسیازدهمینپروتکلتهراندرایراننفتوزیرزنگنهنامدار

همیناوتماه5روزآنازقبل. شدقیددالرمیلیاردهادهمعادلطرحصدهاآندرکهکردندامضارااقتصاديوبازرگانی
کارکهیستنضمانتیولی. بودندکردهامضاراکشوردوهايدولتبینسالهپنجتفاهمیادداشتمسکودربلندپایهمسئولین

متأسفانه.استدولتکارمندانطرفازکارشکنیتقصیراین. بگذردتهرانومسکوبین»تفاهمحسن«دربارههابیانیهحداز
رجهدمسؤولینتابخشمتخصصازاعمدیگرهاينهادوهاوزارتخانهکارکناناکثرکهاستشدهایجادوضعیتیروسیهدر

آنهاباممستقیغیرومستقیمتعاملازکهغرب. مندندعالقهشرقبانهوغربباروابطتوسعهبهودارندگرایشغرببهباال،
نهمی. استکردهطراحیراجبرانیوکنندهتشویقهايانگیزهکاملسیستمآنهابرايمخصوصاً برد،میعظیمیسود
کاربغربرايمستقیمطوربهاگرحتیآنها. باشدداشتهاولویتغربمنافعروسیهدولتکارمندانبرايکهشدباعثوضع

هکاستايجداگانهتحقیقوبحثجاي. کنندمیدفاعغربمنافعازقانونگذاريسطحدراکثراًوجاهمهتقریباً نکنند،
یملامنیتوکردهواردعظیمیلطمهکشورراهبرديمنافعبهمرتباً کهداشترواراوحشتناكتعادلیبیاینکسیچه

وشودوضع»دولتکارمنداندرباره«جدیدقانونفوريطوربهکهکردشروعآنجاازبایداحتماالً.  کندمیتهدیدرادولت
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یمتنظزمینهدرقوانینهمهبازرسیباید.  گردداندازيراهجدیدشرایطباروسیهدولتکارمندانصالحیتارزیابیروند
.آوردعملبهراخارجیکشورهايوهاشرکتبابازرگانیروابطوتجارت

لشامکهداردوجودایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونبینگستردههايهمکاريتوسعهبرايپایگاهیوجود،اینبا
بشکههزار500ودالرمیلیارد20معادلآنجمعیحجمکهاست»نفتیبزرگقرارداد«اول،طرح. استاساسیطرحسه

طرح. شدخواهدپرداختمهندسیخدماتوروسیهصنعتیمحصوالتبانفتاینخرید. شودمیبرآوردروزدرایرانینفت
ساختوایرانبهروسیهبرقنیرويمگاوات500صدوربرناظرکهاستدالرمیلیارد10الی8معادل»انرژيپل«دوم،

عادلمآهنراهزمینهدرسومطرح. استایرانبرقانتقالهايشبکهکاملتقریباًآوريروزبهوبرقتولیدجدیدهايظرفیت
.استایرانآهنراهشبکهآوريروزبهبرناظروبودهیورومیلیارد1

استمرگبهمقرونفعالیتیبیزیراکنداقدامفوراً بایدروسیه

گازيالفائتتشکیل. شودتبدیلایرانبرايغربازترجذاباقتصاديشریکبهروسیهتاکندنمیکفایتهاطرحاینولی
ردخصوصبه. داردبیشترياهمیتکند،تعیینراگازجهانیبازارتوسعهاساسیهايپارامتربتواندکهایرانی–روسی

جمعماینازبایدایرانوروسیه. نکردبرآوردهبود،شدهبستهبدانکهراهاییامیدگازکنندگانصادرمجمعکهشرایطی
سیاستردپیشبوسیلهبهآنتشکیلمرحلهدرمسکواشتباهاتوبینیکوتهعلتبهسازماناینمتأسفانهزیراشوندخارج
درویرانادرگازتولیدتوسعهدربایدصورتایندرمسکوولی. شدتبدیلعربیکشورهايسایروقطرطریقازآمریکاگازي

یراناصورتاینغیردر. بکندزیاديهايگذاريسرمایهگازتغلیظهايظرفیتبراتکاباآنگازصادراتزیرساختتوسعه
ایندر. هستندآنطرفدارقطروغربکهدادخواهدترجیحرااروپابهترکیهوسوریهعراق،طریقازلولهخطساختگزینه
عوضدربودندکردهپیشنهادتهرانبهنیزگذشتهدر. کردفراموشرا»جنوبیجریان«طرحهمیشهبرايتوانمیصورت

ایاالتهکهاتحریمسالحاساسیعیب. کندشرکتجهانیبازاربهروسیهگازيونفتیصادرات»جایگزینی«درهاتحریمرفع
اقداماتهماهنگیدرصورتتنهاتواندمیروسیهعلیهآنکاراییبیشترینکهاستاینگیرد،میکاربهوسیعطوربهمتحده

خطهمینحاضرحالدر. کردجلبکاراینبهراسعوديعربستانوعراقایران،بایدهمهازقبل. شودحاصلجنوبوغرب
.استدادهتشکیلراروسیهتضعیفجهتدرآمریکاجدیدراهبرداساس

،بمانداماندرجنوبازگازيونفتیحملهازخواهدمیروسیهاگرکهکرددركراواقعیتاینخوبیبهبایدعلتهمینبه
برايورکشدورهبرانشخصیمالقاتلذا. داردبرهاییگامایرانباروابطنزدیکیبهنسبتسطحترینعالیدروفوراًباید

بایدتهران. استالزمسیاسیاموروفنینظامیهمکاريزمینهدرجملهازوجانبههمهروابطتوسعه»راهنقش«طراحی
یتاکتیکناپایدارهايائتالفچارچوبدرهمراهکشورنهوبلندمدتراهبرديشریکبهمسکونظرازایرانکهشودمتوجه
مامتدیدارچارچوبدربلکهشانگهايهمکاريسازماناجالسمانندايمنطقهمالقاتیکحاشیهدرنهباید. شودمیتبدیل

.کردراکارایندولتیعیار

کند؟تهدیدراتهرانتواندمیچیزيچه

هاآنکهفهمندمیويتیمگرايغرباعضايوروحانیحسنآیامثال،براي. استماندهباقیهمایرانازهاییسئوالالبته
کامالً ادافربرايعالیقدرتمیدانپاکسازيآنهاوظیفهواشنگتن،هايطرحنظرازهستند؟امریکابراي»انتقالیماده«فقط



201437سپتامبر–36شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

نیرويوانعنبهاسالمیانقالبپاسدارانسپاهنیرومندنقشبردنبینازوتهرانروحانیرهبرانبرکناريواشنگتن،بهوفادار
صحنهو»شاموعراقاسالمیدولت«وسیلهبههاآمریکاییکهاندشدهمتوجهتهراندرآیا. استغربیهايجریانمقابل
زیرونخستالمالکینوريفقطشد،تهیهآمریکاییکارگردانانکمکبهکهگروهکاینهايگريوحشیهالیووديسازي
. کردخواهدشروعرادمشقبهتهاجموشدهمنتقلسوریهبه»اسالمیدولت«حاالوکردند؟برکنارراعراقگرايایران

کهرسیدخبردیروز. شودمیتهیهترکیهواردنطرفازسوريمخالفانهايدستهتجاوزهمزمانشد،معلومکههمانطور
ارقراودیداربرنامهمرکزدرسعوديعربستانازبازدیدکهرودمیمیانهخاوربهشتابباآمریکاخارجهاموروزیرکريجان
ر،دیگعبارتبه. استسوريضدائتالفاحیايبهفارسخلیجعربیثروتمندکشورهايجلبسفر،ایناساسیهدف. دارد
ماراقجرگهبهکهبگیردتصمیمخودبرايبایدشرایطایندرودادخواهددستازراروسیهازغیرمتحدانهمهبزوديایران

اندتومیاياندازهچهتاکهکندمیسئوالخودازهممسکولذابماند؟باقیايمنطقهمستقلقدرتیاشودملحقآمریکا
دوینباقتصاديوبازرگانیروابطتوسعهازمانعایرانیگرايغرببازرگانیمحافلگاهیکهافزودباید. کنداعتمادتهرانبه

.شوندمیکشور

اصلحتصمیماتاجرايدقیقراهنقشهباید. کردتعیینراایرانوروسیهرهبرانبیناحتمالیتوافقاتموضوعاتفوراًباید
ايهخیالبدونوبینیواقعبابایدایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونسرانولی. نمودتهیهراعالیسطحدرشده

گردیاینالبته. اندکردهمرتبطغربباراخودزندگیکهدارندوجوداشخاصیونیروهاطرفدوهرازکهبفهمنداساسبی
فشاربرابردررژیمدوصورتاینغیردرزیراکردروشنوواضحراموضوعاینباید. استایرانیوروسنخبگانازسئوال
تنهاییهبواشنگتنحتی. استاقتصاديوژئوپلتیکیجارياوضاعتلخمنطقاین. کردنخواهدایستادگیمتحدانشوآمریکا

.کندعملیفارسخلیجمنطقهیااوکرایندرراخودجهانیهايبرنامهتواندنمیناتوواروپااتحادیهبراتکابدونو

******

یشتريبشتابباتهرانباغیرهوسیاسینظامی،انرژي،هايزمینهدرراهبرديائتالفتشکیلزمینهدربایدمسکواکنون
تهبساروپااتحادیهبهوکردهغلبهاروپاییکشورهايازشماريمقاومتبرشدموفقسپتامبر11روزواشنگتنزیراکندرفتار

شاملهاتحریمدفعهاین. شدندآنشریکروزهماندرهاآمریکاییخودکهکندتحمیلراروسیضدهايتحریمجدید
واکتشافیعملیاتشمالی،دریاهايقارهفالتدرحفاريوگازيونفتیجدیدمیادینتوسعهبرايهافناوريانتقالمنع

چیزهیچوشدتکرارموبهموریگان1982سالطرح. کردفراموشرا»جنوبیجریان«طرحتوانمی. استگازونفتانتقال
.شودنمیمشاهدهايتازه

صدددرمتحدهایاالتکهنداردتردیديکسی. استگازونفتبخشفروپاشیطریقازروسیهکردنخفهطرحهماناین
رااویاناطرافوروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرابتداوکندعوضراروسیهسیاسینظاموببردپایانبهراخودکاراست

سرنگونیایمسکوتضعیفکهبفهمدبایدهمتهرانولی. بنشاندآمریکایینشاندهدسترژیمیکمسکودروکردهسرنگون
رسیدهآنوقتکهآیدمینظربه. استروشنامراینعواقبکهگذاشتخواهدرودررومتحدهایاالتباراایرانآن،حکومت

اباروپااتحادیهوآمریکابهدادنپاسخبهکردند،اعالمماعلیهکهجنگیدرودهدنشانراخودهايدندانروسیهکهاست
یشتربهمبازمسکوشرکايصورتایندر. نکندبسندهلبنیات،یادومدستخودروهاوارداتمنعمانندمحتاطانههايتحریم

.گذاشتخواهنداحترامرهبريروحیهومتانتروح،صالبتخاطربهروسیهبه
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تهرانشرقیجبههافغانستان
پانکراتنکوایگور

عراقاسالمیدولت«سریعپیشرويازبعدخصوصبهوجدیداً
کهمثبتینقشدربارهزیاديمطالبسوریه،وعراقدر»شامو

راخاورمیانهتواندمیکهسیستمیبحرانرفعجهتدرایران
میایفابیاندازد،»همهعلیههمه«جنگونظمیبیگرداببه

ردایرانکنندهتثبیتنقشولی. استشدهگفتهونوشتهکند،
جامعهسراسربرايکهاستقرنربعیکبهقریبکهافغانستان

باشد،میواقعی»سردرد«خودايمنطقههمسایگانوجهانی
هزینهاگرکهاستحالیدراینو. استشدهشناختهکمتر
گرفتهنظردرافغانستاندرتهراننظامیوسیاسیمالی،هاي

.استشدهتبدیلایرانبرايواقعی»شرقیجبهه«بهکشوراینکهگفتتوانمیکاملاطمینانباشود،

جهتدرخودهايمجاهدتاوجعنوانبهخواستمیاوباماباراكدولتکهکابلدرجمهوريریاستجاريسالانتخابات
غربیومحلیکارانپیمانبهکهراگزافیمبالغبهانههمینبهوکردهمعرفیشرقیکشوریکدرغربیدمکراسیبرقراري

دخومقامترك.  شدتبدیلآورسرسامرسوایییکبهکند،حذفهاحسابازاست،شدهپرداختافغانستانبازسازيجهت
فعلیجمهوررئیسکرزايحامدطبعبابقطعاً است،عاديامریکغرببرايکهانتخاباتازبعدجمهوررئیستوسط

یمحسابالعمرمادامرهبريرويباشد،داشتهنامیچهکابلدرکلیديمقاماینکهازنظرصرفاوزیرانیستافغانستان
کنایهنایواشنگتنولیکردمیمطلعامراینازکنایهباراواشنگتنممکنوسیلههربهاخیرسالچهارسهطیکرزاي. کند

فرآریانزیزعتوسطدقیقناماینکهشودمتکی»بیروتدستهودار«برگرفتتصمیمآمریکا. گرفتمینادیدهپردهبیراها
بورسبا1970هايسالدرکهشددادهپشتونرهبرانازگروهیبه) فرانکفورتدرواقع(افغانستانمطالعاتمرکزيرئیس
هايسازمانسایروجهانیبانکدرسپسوکردهتحصیلبیروتآمریکاییدانشگاهدرUSAIDآمریکاالمللیبینتوسعهآژانس

شدهمعرفیمللسازمانکلدبیرمقامنامزدعنوانبهحتیفعلی،»جمهوررئیسشبه«غنی،اشرف. کردندکارالمللیبین
.بود

نهگوبهراانتخاباتاو: کرداقدامشرقیهايسنتبهترینرعایتباوکردندخارجردهازرااوهاآمریکاییکهفهمیدکرزاي
کهحالیردنکردندموافقتانتخاباتایننتایجباعبداهللاعبداهللاوغنیاشرفاساسینامزددوازیکهیچکهکردبرگزاراي

کرزايبههنوزآمریکاکه2009سالگذشتهانتخاباتدرکهحالیدر. شدندشوکهانتخاباتجعلمواردفراوانیازهاامریکایی
برگارهزسیصدومیلیونیکپوشیچشمایننتیجهدرکه(پوشیدچشماو»گوشیبازي«ازمتحدهایاالتداشت،احتیاج

لتعادعلتهمینبهکهدهدبروزخودازشناسیاصولگرفتتصمیمجاريسالدر،)شدریختههاصندوقبهتقلبیرأي
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هباوضاع. خوردهمبهطالبان،جملهازومحلینخبگاناساسیهايگروهیعنی»قدرتمرکز«چهاربینشکنندهوناپایدار
استرنقربعیکازبیشافغانستانمزمنثباتیبیکهاستبدانآندراماتیکهايجنبهازیکیکهشدکشیدهبستبن
.باشدمیایرانبرايهمهازقبلومنطقهتمامبرايجديمشکالتعلتکه

»اسالمیدولت«وطالبانبین

یکدانستند،میخوداساسیهدفراافغانستاندرغربیدمکراتیکدولتایجادکهآمریکایینخبگانبخشآنکهحالیدر
نطقهمبه»دمکراسیصدور«زمینهدرهاشکستسلسلهدچارکهاستسالچنداوباماباراكدولت(خوردندشکستدیگربار

ايهسالدرمتحدهایاالت. استمناسبنسبتاًفعالًکابلاوضاعواشنگتنهايشاهینبراي،)شودمیمیانهونزدیکخاور
مرکز»قضااز«کههلمند–قندهارراهبرديمهممنطقهاوالً،لذاوکندمیحفظافغانستاندرراخودنظامیحضورآینده
ثانیًا،. ماندخواهدباقیآنهانظرزیرگذرد،می%90حدازجهانیبازاردرآنسهمکهباشدمیهمافغانیافیونیموادتولید

مریکاییآاشغالگرنیروهايباتنهانهکه»جدیديطالبان«کهشدروشننیوپورتدرناتواجالسبرايطالبانسراننامهپیدر
است،آوردهدستبهراخودسهم»افغانستانبازسازي«زمینهدرجناییشبهتجارتدروداشتهآمیزمسالمتهمزیستی

اینهکشودمیتهرانجدينگرانیباعثوضعیتاین. استآمادهواشنگتنهايشاهینباسودمندمتقابالًگفتگويبراي
شکیلتمشغولاکنونهم»القدس«سرویسواسالمیانقالبپاسدارانسپاهریاستازبخشیکهاستجديقدريبهنگرانی
سیاسیریاستجوالي16-17جلساتپیدردیگربخشولیاست»شاموعراقاسالمیدولت«علیهايخاورمیانهائتالف
.اندکردهمتمرکزافغانیمحوردرراخودهايتالشایران

اینجديسایلمازیکهیچ،)نیستندبیشلشکرسیاهعملیاتایندرکنندگانشرکتسایرکه(افغانستانآمریکاییاشغال
رکتشومتحدهایاالتهايطرحباسازشدربارهپسربوشجرجدولتبانخواستکه»قدیمیطالبان«نابوديازغیرراکشور
نیروهايهايبازماندهورفتبینازعملدرقدیمیطالبان. استنکردهحلبرسد،توافقبهمنطقهایندرفراملیتیهاي

آنجايهکنیروییولی. شوندمینابودآمریکاییهايپهپادتوسطوزیرستانکوهستانیمناطقدراکنونهمناپذیرسازش
که»نگیجاربابان«و»جدیدطالبان«یعنییابدمیتوسعهوگرفتهشکلآمریکاییاشغالزماندروگرفتهراقدیمیطالبان

تبلیغ«افراطیهايگروهکنند،میتقویتکشوردرراخودحضوروکنندمیمعاشامرارافیونیموادفروشوکشتبا
عوديسدقیقتوجه. کنندمیایجادبیشتريمراتببهخطرافغانستانهمسایگانبراي،»االسالمیالتحریرحزب«و»اسالمی

افزایدمینافغانستانهمسایگانوایرانخوشبینیبرآنها،توسطکشورایناسالمیهايسازمانمالیتأمینآغازوکابلبهها
.شودمیریختهخونشود،ظاهرسعوديپولکهجاییهرکهاستاینافتادهجاقاعدهزیرا

تهرانبرايافغانیمسألهارزش

میکابلمرکزيدولتکهکشورساالنهبودجهاقلحد. استاقتصاديهايریشهبامسایلازايمجموعهامروز،افغانستان
فقطتواندمیدیگرکشورهايحمایتبدونافغانستانکهاستدالرمیلیارد8-12برابرکند،فعالیتايگونهبهآنباتواند

ریاستبهالمللیبینائتالفنیروهايکه2001سالدرچیست،طالبانداندمیخوبکهتهران. کندتأمیندالرمیلیارد2
اختیاردرراکشورخاكدرطالباناساسینظامیاردوهاياستقرارمحلدربارهوافراطالعاتشدند،افغانستانواردآمریکا
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کرد،استفادهکشوربرجستهسیاستمدارانمیاندرخودنفوذازکهایرانتالشسالهماناواخر. گذاشتISAFفرماندهی
مبتکرایران2003سالدر. شدافغانستانجدیدائتالفیدولتترکیبدربارهبنکنفرانسکارازبستبنکردنطرفبرباعث

طتوسپیشنهاداینطبیعتاً،. شدافغانستانمسلحنیروهايآمادگیبرنامهچارچوبدرافغانینظامیهزار20دادنآموزش
هايامهبرناجراي. داشتمتفاوتیاصوالًهايبرنامهافغانستانآیندهبرايپسربوشدولتزیراشدگرفتهنادیدهواشنگتن
تامنیتأمینبابتبودجههايهزینهعواملترینمهمازیکیجملهازوخطراتمنشأبهافغانیمرزکهشدباعثآمریکایی

.شودتبدیلملی

تهران. کندمیخرجافغانیافیونیموادسیالببامبارزهبابتدالرمیلیون100اقلحدسالهربعد،به2003سالازایران
اسالمیانقالبپاسدارانسپاهافرادومرزباناننظامیان،ازنفرهزار50حدودافغانستانبامرزپوشاندنمنظوربهاستمجبور

بانیدیدههايسامانهاستقرارمهندسیویژهاستحکاماتساختهايهزینهبهرسدچه. داردنگهدائمیباشآمادهحالدررا
.استشدهخرجمنظوراینبهدالرمیلیارد7حدوداخیرسالدهطیکهفنی

قابلبخشکهاستنفرمیلیون2تا1,5معادلمختلفهايبرآوردبهبناایرانخاكدرآنهاشمارکهافغانیآوارگانوضعیت
داماتاقاتخاذازمانعکهعاملیتنها. استشدهتبدیلمزمنمعضلیکبهدهند،میتشکیلقانونیغیرمهاجرانراآنهاتوجه
خودکاربابتهاافغانیکهپولی2010-2011هايسالآماربهبناکهاستآنشود،میافراداینعلیهایرانیمقاماتشدید

مردمیبهتوجهیقابلکمکاینکهدادتشکیلراافغانستانملیناخالصتولید%6فرستند،میمیهنبهوکردهدریافت
یانمدرآنهافعالیتجملهازوافغانستانازمهاجرانبارابطهدرمنفیهايگرایشولی. اندشدهفقیرجنگاثربرکهاست

نیافغابازگرداندنهزینهپربسیاروجامعبرنامهطراحیبهراتهراندارند،ارتباطهممخدرموادباکهافراطیونیهايسلول
.شوداجرا2015-2016هايسالدراستقرارکهکردوادارمیهنبهها

هبتهرانکهنداردچندانیکاراییزوربهتوسلافغانستانکورمسایلگرهزمینهدرکهفهمندمیخوبایرانمقاماتولی
خصوصبهایرانیهايگذاريسرمایه. استکردهمتمرکزاقتصادياموردرراخودآفرینثباتاساسیهايتالشعلتهمین

هايشرکت. استدادهرا2013سالدردالرمیلیارد1,7تادوجانبهبازرگانیتبادالتحجمافزایشامکانهراتاستاندر
باطاتارتوبرقنیرويتولیدکشاورزي،بخشهمسایه،کشورنقلوحملزیرساختایجادساز،وساختدرفعالطوربهایرانی

.کنندمیگذاريسرمایه

شود؟میچهکابلفرداي

ندازهابهافغانستانبهاخیرسالچندطیاست،کردهقبولکهتعهداتیاساسبروالمللیبینکمکهايچارچوبدرتهران
ثباتدرگذاريسرمایهاین. کندپرداختدیگرمیلیون400آیندهسالدوظرفاستقراروکردهکمکدالرمیلیون500

ایجادکهارافغانیثباتمنطقهتواندنمیتنهاییبهایرانولی. استتهرانبرايافغانستانمسألهاقتصاديبهايوافغانستان
.استمحدودنسبتاً هاتحریمخاطربههمهازقبلافغانیمحوردرتهرانسیاسیومالیمنابع. داردنگهکند،می
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ازیگرانبسایربلکهایرانتنهانهمنافعجوابگويشود،میحفظتهراناقتصاديجديهايهزینهباکه»افغانیثباتمنطقه«
انترکمنستوازبکستانتاجیکستان،همهازقبلومرکزيآسیايهايدولتنیزوپاکستانچین،هند،جملهازايمنطقه

هبوافغانیداخلیثباتواقعیکلیدبهتواندمیشانگهايهمکاريسازمانچارچوبدرهادولتاینراهبرديشراکت. است
.استايابلهانهبلکهبچگانهتنهانهکارآمریکابهبستنامیدزمینهایندرزیراشودتبدیلايمنطقهآنتبع

ايهحرفبدانمنديعالقهدرباره. استنگرفتهشکلآخرتاهنوزشانگهايهمکاريسازمان»افغانیروزدستور«متأسفانه،
میتهیهفعالطوربهراافغانیسیاسیواقتصاديهايطرحمذکورهايدولتازیکهروشودمیآوردهزبانبرزیادي
تصمیمبهاستنتوانستههنوزسازمانولی) کنندمیاجراوسیعطوربهراخودهايطرحنودهلیوتهرانپکن،(کنند

ردمرکزيآسیايکشورهايوهندچین،روسیه،ایران،منافعاشتراكشرایطدرکهدوپهلوتفرقهاین. یابددستمشترك
رصتفماکشورهايآیایافت؟خواهدادامهزمانیچهتاآید،مینظربهغریبوعجیببسیارافغانستانتوسعهوثباتزمینه

راوریهسوعراقاکنونهمکهشودتبدیلسوزيآتشبهافغانیجاريمبهموضعیتکهبرسندتوافقبهآنازقبلکنندمی
...استماندهپاسخبیهنوزکابلفردايدربارهحاداندازههمینبههايسئوالسایروهاسئوالاینبلعد؟می

******

اوضاعکنونتادارند،جریانمیانهونزدیکخاورمنطقهتمامدروافغانستاندرامروزهکهسیاسیفرآیندهايوجاريسال
شدریابد،میکاهشکیفینهوکمیلحاظبهتنهاکهکابلدرآمریکاییحضور. انددادهشکلراجدیدهايچالشوجدید
ربارهدايمنطقهجدیدگفتگويبرقراريضرورتهمگیافغانستان،بههاعربتوجهباالخرهوافراطیجدیدهايسازماننفوذ

جهانییژئوپلتیکهايطرحتحققمحلنهراکابلکهباشدهاییدولتگفتگويبایداین. کندمیایجابراافغانستانمسأله
.داردبستگیآنثباتبههمسایهکشورهايمرزهايثباتکهدانندمیايهمسایهبلکهخود
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متحدهایاالتجدیداشتباهاتعراقدربارهپاریسکنفرانس
آلکسییفوالدیمیر

تشکیلهدفباکهعراقدربارهپاریسسپتامبر15کنفرانس
تروریستیگروهککاملنابوديبرايالمللیبینوسیعائتالف

عربستانپولباوآمریکامشارکتبازمانیکه»اسالمیدولت«
نیمیحدودوسوریهسرزمین%30اکنونوشدهتشکیلسعودي

گونههیچبدونشد،برگزارکند،میکنترلراعراقسرزمیناز
وحلزمینهدرمشخصهايبرنامهتأییدبدونومثبتنتیجه
اینمهمعللازیکی. رسیدپایانبه»اسالمیدولت«مسألهفصل

آنهابدونکهبودایرانوسوریهنشدندعوتکنفرانس،ناکامی
جزیرهشبهکشورهايازشماريومتحدهایاالتایدئولوژیکیلجبازيعلتبه. کردسرکوبرا»اسالمیدولت«تواننمیاصوالً

مللی،البینوايمنطقهثباتبرايخطرناكومهممسألهاینفصلوحلزمینهدرايمنطقهکنشگرانمهمترینعربستان،
رگئیستوسطروسیهفقطپاریسدر. اندماندهبرکنارتروریستیضدجهانیجدیدائتالفتشکیلبرايهاتالشچارچوباز

زمینهدرکلیديکشورهايکشورها،اینزیراشونددعوتایرانوسوریهکهداردوجودمبرمضرورت«کهداشتاظهارالوروف
.»هستند»اسالمیدولت«ضدائتالفطبیعیمتحدانومسألهاینفصلوحل

مسکوگیريموضع

بدونپاریسکنفرانساوکراین،زمینهدرآنهاتجاوزکارانهخطخاطربهاروپااتحادیهوآمریکاباروسیهروابطدرتنشوجودبا
بهسوریهوایرانهمهازقبلوعراقهمسایگانهمهعیارتمامجلبطرفدارابتداهمانازمسکو.  شدمیمعنیبیروسیه

ژوئنماهدروکندمیکنترلراسوریهسرزمین%30»اسالمیدولت«زیرااستمنطقیامراین. استبودهمجمعاینکار
پاسدارانسپاهویژههايواحدضربتیگروهالعادهفوقنظامیکمکتنهازیرادادنجاتراعراقواقعدرایران2014سال

غدادبافتادنازوگرفتهرا»شاموعراقاسالمیدولت«تعرضجلويشدندموفقشدند،عراقواردشتابباکهاسالمیانقالب
کشیدکنارمذکورتروریستیسازمانبامبارزهازراخودواقعدرزمانآندراوباماباراك. کنندپیشگیريهاتروریستدستبه

هجومعراقپایتختسويبهسرعتبهکههاییتروریستهايدستهبهبودندکردهدرخواستاوازعراقمقاماتاینکهولو
زمانآندر. کندواردهواییضرباتنمودند،میفراهمراسامراوکربالنجف،درشیعیانمقدساتتصرفخطروبردندمی

وبودراینیاوکمحوردرروسیهبامبارزهسرگرمآمریکادولتزیرانداشتفرصتالمللیبینتروریسمبامقابلهبرايواشنگتن
کرملیندررانشاندهدستشخصیکبزند،لطمهروسیهاقتصادبهاقتصاديوسیاسیهايتحریموسیلهبهکهبودامیدوار
هايرژیموغربکشورهايسایرواروپااتحادیهناتو،ائتالفمنظورهمینبهآمریکا. کندبرقرارغربیرژیمروسیهدروبنشاند

جاتندرایرانیانشرکتازهاآمریکایی. بودگذاشتهخودحالبهراعراقبرحاکمرژیمودادمیتشکیلراعربیکارمحافظه
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مطرحرااساساینبرایرانوآمریکاآشتیامکاندربارهبحثحتیايعده. بودندپوشیدهچشمنظامی،راهازجملهازعراق
وتهرانابنزدیکروابططرفداراینالمالکینوريبرکناريبهتمایلکرد،میهمدستیریاضباکهواشنگتنالبته. کردند
متکی»شاموعراقاسالمیدولت«برمنظوراینبهوکردنمیپنهانراعراقوزیرنخستمقامازها،زمینههمهدرمسکو

نشاننتلویزیوطریقازراهااعداماینوپرداختندبریتانیاوامریکاشهروندانسربریدنبهگرایاناسالموقتیولی. شدمی
.بدهددستازراخودداخلیمحبوبیتپیشازبیشوبگیردنادیدهراآمریکاعمومیافکارنتوانستاوباماباراكدادند،

بهمؤثرومشخصچیزیکدربارهکشور40خارجهوزیرانازجمعیدرساعتچندظرفشدمیچطورنیستمعلومولی
کردنواردازحتیآمریکاونداشتندحضورهمایشآندرعراق،اساسیهمسایگانسوریه،وایرانکهحالیدررسیدتوافق

ردروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئیکهنیستتصادفی. دادمیهشدارسوریهسرزمینبههواییضربات
سرزمیندر»اسالمیدولت«مواضعبهضرباتکردنواردبرمبنیشدهاعالمعلناًتمایالت: «داشتاظهارکنفرانسجریان
ما: نمکمیتکراردیگرباریک: «افزودوزیر. »شودمینگرانیباعثناگزیرسوریهدولتباهماهنگیگونههیچبدونسوریه
قوقحموازینازتخلفوعقیدتیمالحظاتبرخطراینبهواکنشتاکنیممیمحسوبجديحدازبیشراتروریستیخطر
رکتش»اسالمیدولت«بامبارزهدردیگرکشورهايباهمراهبایدایرانوسوریهکهکردتأکیدوي. »باشداستوارالمللبین

نهاآشرکتکههستند»اسالمیدولت«بامبارزهدرطبیعیمتحدانایران،وسوریه: «کردخاطرنشانالوروفسرگئی. کنند
یلتحلنبایدتروریسمبامبارزهاخالقیاستاندارد. سازدغنیتوجهیقابلطوربهراکارمانتوانستمیماامروزمالقاتدر

.»برود

سوریهوایرانزدندوربرايفارسخلیجعربیکشورهايوآمریکاهايتالش

وزیرانباجدهدرآنجاوشدهمیانهخاورمنطقهواردپاریسکنفرانسازقبلروزچهارآمریکاخارجهاموروزیرکريجان
اوکهشداعالمرسماً . کنداحیاراسوريضدمحورتاکردمالقاتاردنومصرترکیه،فارس،خلیجعربیکشورهايخارجه

ايهتالشامرحقیقتدرولیکندمتقاعد»اسالمیدولت«بامبارزهبرايآمریکاییائتالفدرشرکتبهراآنهاکردسعی
اینغیردرزیراگرفتسرازعربیکارمحافظههايرژیموناتومحوراحیايطریقازاسدبشاررژیمازرهاییبرايراخود

طرحاینکهچراکرددفنکاملطوربهراجنوبیاروپايبه»جنوبیجریان«روسیلولهخطساختطرحتواننمیصورت
این. دشوعوضبالکانتاآنجاازومدیترانهسوريساحلتااردنوسعوديعربستانطریقازقطر،ازبزرگیلولهخطباباید
از» جنوبیجریان«برکتبهروسیهزیرااستانرژيبخشدرروسیهبهاروپااتحادیهوابستگیتوجهقابلتضعیفوسیلهتنها

بنیماوباماباراكاظهاراتازبعدرسماً کريمذاکراتالبته. شدخواهدرهاشرقیجنوبوجنوبیاروپايبهاوکراینیترانزیت
تمالقاسعوديطرفکهگردیدادعانیزوشدبرگزارسوریهوعراقدر»اسالمیدولت«گروهک»کردننابودوتضعیف«بر
وعهشیبیننظرهااختالفرفعکهبگویندخواستندمی. نمودبرگزارهاسنیبرايآندینیاهمیتبهعنایتباجدهدررا

یحالدرهستندسنتاهل»اسالمیدولت«افراداکثرزیرااستائتالفکارآییارتقايمهمعاملعراق،درومنطقهدرسنی
.استبرخوردارایرانحمایتازکهاستتشیعاهلیکبغدادجدیدوزیرنخستکه

تواندیمائتالفکهکردمیتلقینرااندیشهاینجدهجلسهدرکنندگانشرکتبهزیادياصرارباکريجانکهشدمعلوم
دولت«بهضرباتکردنواردبرايدیگرکشورهايسرزمینفرازبرهاپروازانجامامکانومنطقهدرنظامیشدیدحضوربه
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برايجدیداماکنواگذاريخواهانآمریکاخارجهوزیرکهشددریافتخبراینمحرمانهمنابعاز. کندپیدااحتیاج»اسالمی
میاهآمریکاییدیگر،عبارتبه. شدسوریهدرممنوعپروازمنطقهاعالمامکانبررسیومتحدهایاالتهوایینیروياستقرار
دمشقکهآنجااز. کنندواردضرباتسوریهارتشبهبلکه»اسالمیدولت«بهتنهانهوکردهپروازبالمانعسوریهفرازبرخواهند

کرددرراسرزمیناینبهضرباتکردنواردوسوریهسرزمینفراربرمتحدانشوآمریکاهوایینیرويبالمانعپروازهايامکان
خوداکتشافیوجنگیهايهواپیماسرنگونینگرانواشنگتن. کردخواهدتلقیتجاوزعنوانبهرارفتاراینکهنموداعالمو

سوريمتحدکمکبه2011-2013هايسالمانندونماندهکنارهمایران. شدسوریههوایینیرويوهواییپدافندتوسط
ولتد«نظامیانشبهتأسیساتبهآمریکاضربهکهکرداعالمايبیانیهطیهمروسیهخارجهاموروزارت. شتافتخواهدخود

نکنوتا. »بودخواهدالمللبینحقوقفاحشنقضوتجاوز«متحدمللسازمانامنیتشوراياجازهبدونسوریهدر»اسالمی
دولت«هاياردوگاهعلیهویژهنیروهايواحدهايازمتحدانشانوهاآمریکاییاستممکنکهاستآمدهدستبهاطالعاتی
تنواشنگدرخواهانجمهوري. کنندمنتقلزمینبههواازراجنگیعملیاتوسیلهبدینوکننداستفادهسوریهدر»اسالمی

رايبآموزشیاردوهاياستقراراجازهریاضتازه.  استخطرناكايمنطقهثباتبرايامراین. کنندمیفعالیتأکیدامراینبر
دکننمقابله»اسالمیدولت«باهمسوریهدرآنهاتااستدادهراخودخاكدرسوريمعتدلمخالفانهاينیرونظامیانشبه

درهکاستآنبرفرض. دادخواهندآموزشراسورينظامیانشبهآمریکایینظامیمربیان. اسدبشاردولتینیروهايباهمو
ترتیبحاصلهتوافقاتاجرايهايبرنامهطراحیبرايجدهدرعضوکشورهايخارجهوزیرانهايمالقاتدورنزدیکآینده
.شودداده

شود؟میچهایران

نند،کنابودرا»اسالمیدولت«هايتروریستاینکهازپیشخواهندمیآنعربستانیمتحدانومتحدهایاالتکهاستروشن
یاراختدرراآنوآوردهدردمشقکنترلزیرازنهایتاً راسوریهشرقیشمالقسمتوکردهتضعیفرامنطقهدرتهرانمواضع
راییل،اسازهاگزارشبهبنا. بگذارندسعوديعربستانوآمریکابهوابستهسوريرومیانهمخالفانیعنیسوریه،آزادارتش
کههسوریازخودنیروهايکشیدنعقببهراآنهاتاکندواردضرباتلبناناهللاحزبمواضعبهاستصدددراسراییلارتش
ضدیاتعمل«اینتمامازواشنگتنواقعیهدف. کندوادارکنند،میمقابلهسنیگراياسالمنظامیانشبهباموفقیتباآنجا

نوامبر24تاتسلیمبهتهرانکردنواداروبغدادبرخودکاملنظارتاعمال،»شیعیقوس«ايریشهتضعیف،»تروریستی
پذیرشبهراایرانخواهندمیهمچنین. شودگرفتهسرازیامرتفعایرانیضدهايتحریماستقرارکهاستجاريسال

ادارومسکومنافعضرربهایرانگازونفتبخشبرامریکایینظارتاعمالباسازشبهوزمینهایندرامریکاییهايشرط
امتناعهبلکايهستهبرنامهزمینهدرایرانیمقاماتهايبرنامهازامتناعتنهانهدربرگیرندهحتماًآمریکاییهايشرط. کنند

وفنیمرایکبهاسدبشاررژیمسرنگونیآنازبعدکهدارنداعتقادسفیدکاخمقامات. بودخواهدروسیهباروابطنزدیکیاز
.شدخواهدتبدیلزمانی

اوتماه29روز. بودشدهپخشپاریسکنفرانسبهایرانازدعوتاحتمالدربارهشایعاتاول،مرحلهدرفقطعلتهمینبه
خاطرنشانفرانسويهايدیپلماتجمعدراوالند. کندمیبررسیراایراندعوتمسألهکهداشتاظهارفرانسهجمهوررئیس
اوتماه20روزآن،ازقبل. بودخواهدپاریسکنفرانسبهمدعوینمیاندرایراناسالمیجمهوريقوياحتمالبهکهنمود
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ابکنفرانساستصدددرپاریسکهداشتاظهارفرانسهملیمجلسدرسخنانیطیفرانسهخارجهوزیرفابیوسلوران
مبارزههايراهمطالعهبرايرامتحدمللسازمانامنیتشورايدائمیاعضايوایرانعربی،کشورهايازشماريمشارکت

خلیفهآلاحمدبنخالدشیخسپتامبر14روزولی. دهدتشکیل»شاموعراقاسالمیدولت«تروریستیگروهکباجانبههمه
یرتفسضمنوي. کرددعوتعراقامنیتکنفرانسدرشرکتبرايایرانازکهکردتکذیبرااطالعاتیبحرینخارجهوزیر

مسئولیتکهنداردصحتاطالعاتاین: «نوشتخودتویتردرتهران،بهدعوتنامهارسالدربارهعربیمطبوعاتهايگزارش
عالقهکشورهايکهکنممیتکراروگفتم: «افزودبحرینخارجهوزیر. »استگروهیهايرسانهدوشبرآنپخشقبالدر

نابوديدرکهکشورهاییبرايآنهامیاندر. کردخواهندشرکتپاریسکنفرانسدرسوریهوعراقهايملتنجاتبهمند
.»نیستجاییدارند،دستآنهاهايمصیبتوهاملتاین

میردراآنهاباهمکاريها،آمریکاییدرخواستوجودباکهداشتاظهارایرانروحانیرهبرايخامنهاهللاآیتشرایطایندر
باقطفتواننمیکهفهمندمیخوبهمهولی. کندمیتکذیبراایرانیانبههمکاريپیشنهادآمریکاییطرفالبته. کند

. اددشکستاند،ایستادهبغدادحومهدرکهرا»اسالمیدولت«مسلحخوبیبهونفريهزارچندینهايدستههواییضربات
نظامیشبههزار80شاملکهاستالزمگروهکاینبردنبینازبرايعراقخاكدرزمینیبزرگعملیاتقوي،احتمالبه

شهرهادرجنگیعملیاتسرشارتجربهباعربیمزدورانوآمریکایی100حدوداروپا،اتحادیهازنفرهزارچندجملهاز(مسلح
مریکاییانیروهايدوبارهنداردقصدکهکندمیتأکیداوباماباراكآنکهبهتوجهبا. باشدمی) جغرافیاییمختلفشرایطدرو
کردند،نآباپاریسدرکهرفتاريازبعدتهرانآیاولی. کرداستفادهایرانمسلحنیروهايازبایدناگزیربفرستد،عراقبهرا
داد؟خواهدتنکاراینبه

وزیروروفالسرگئیازآمریکا،واروپااتحادیهبامسکوپیچیدهروابطوجودبازیرااندبستهامیدروسیهبهزمینهایندرظاهراً
آنرايبکهفهمدمیباالخرهواشنگتن. کردنددعوتعراقاوضاعدربارهالمللیبینکنفرانسبهروسیهفدراسیونخارجهامور

د،شبیانآمریکاملتبرايتلویزیونیپیامطیکهاوباماباراكسپتامبر11طرحدرکهاهدافیبهرسیدنمسکوکمکبدون
دربودخواهدسختبسیارهمایرانوسوریهشرکتبدونعراقدر»اسالمیدولت«مسألهفصلوحل. بودخواهددشوار
. دارندیحیاتاهمیت»اسالمیدولت«مشکلحلبرايکهاستبازیگرانیسایروسوریهوایرانکلیدنوعیکروسیهکهحالی

دولت«بابرخورددرروسیهحمایتازپنهانیطوربهخواهدمیاوکراینزمینهدرخودروسیضدخطازنظرصرفآمریکالذا
.شودمندبهره»اسالمی

******

بینمتروریسبامقابلهوانرژيجهانیبازارهايسربرمبارزهبینمیانه،خاورواوکراینبینتردیدبدونواشنگتنحال،هردر
جهانینظمگردانندهتنهانقشخودبرايودهدقورتراجهانتمامخواهدمیواشنگتن. استکردهگمراخودراهالمللی

سرگئیکهبودنخواهدقطبیتکهرگزجهانحال،هردر. نرودپایینگلویشازلقمهایناستممکنولیکندمحفوظرا
. ردکتأکیدامرهمینبرمسکوالمللبینروابطدانشگاهدرخوداخیرسخنانطیروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروف
میانهخاورردخودتجاوزکارانهیکجانبهسیاستبهوافتادهواقعیتاینفکربهبایدواشنگتن. شودمیترمتنوعومتحدجهان

.دهدپایاناوکراینو
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راایرانی–روسیگازيائتالفوکردهمنحلراگازکنندگانصادرمجمعباید
دادتشکیل
یفیموفوالدیمیر

کاراییدربارهسئوالکارشناسانمجامعمهمتریندرجدیداً
روسیه،خروجیاآنانحاللمصلحتوگازکنندگانصادرمجمع

میمطرحسازماناینازکشورهاسایروایراناسالمیجمهوري
مجمعکهاستآنسازماناینمنتقداناساسیاندیشه. شود

کنندهصادرهايکشورمشتركمنافعازدفاعوسیلهبهباالخره
گازيمنافعبخشیدنتحققمکانیزمبهبلکهنشدهتبدیلگاز

سازمانمقرکهقطرگرايآمریکاکامالًکشورطریقازآمریکا
.استگردیدهمبدلشده،واقعهمانجا

شدتأسیسچگونهگازکنندگانصادرمجمع

تأسیستهراندر2001سالدرگازکنندهصادرکشورهايمجمع. انداختتاریخبهنگاهیبایدقضیهاصلبهشدنآگاهبراي
مقرباالمللیبینسازمانحقوقیوضعازمجمعاین،2008سالدسامبرماهدرمسکودرمجمعوزیرانهفتممالقاتدر. شد
ورگپترزبسندرگازکنندهصادرکشورهايمجمعمقرکهکردمیتأکیدروسیهفدراسیون. گردیدبرخوردار) قطر(دوحهدر

جمعمکلدبیراولینعنوانبهروسیهنمایندهانتخاببرمبنیقطروعدهباراخوددرخواستاینباالخرهولیشودمستقر
ازکییدرسازمانمقرکهشدپیشنهاد. بودناسنجیدهبسیارکاراینالبتهکهکردمبادله) استفنیاصوالًمقامیککه(

هایتندرولی. شدپیشنهادسوئیسشهرهايازیکینیزودارد،مقرویندراوپککههمانطورشود،مستقرثالثکشورهاي
د،شمرتکبايکنندهناراحتاشتباهزمینهایندرروسطرفکهحالیدر. گردیدتبدیلجهانگازيپایتختبهدوحهامر
کالم،جان. دهندرأيدوحهبهتاکردنددریافترشوههاقطريازکشورهابرخیمطلع،منابعگفتهبهکهکرداشارهباید

مرتکبار(!) دالرمیلیاردهامعادلنابخشودنیاشتباهایرانوروسیهکهشدباعثدیگرانفروشیخودوکشورهابعضیحماقت
.بوداشتباهواقعاً دوحهدرسازمانمقراستقرارباموافقتزیراشوند

. شدابانتخگازکنندهصادرکشورهايمجمعکلدبیرمقامبهروسیهنمایندهبوخانوفسکیلئونید2009سالدسامبرماهدر
ربهتجازبودند،ملیگازيونفتیهايشرکتسرانوانرژيفعلییاسابقوزیرانکهدیگرکشورهاينامزدهايخالفبراو

خارجهموراوزارتازانتقالازبعددارد،دیپلماتیکتحصیالتفقطکهبوخانوفسکی. (نبودبرخوردارگازجهانیبازارهايدرکار
تخصصلولهخطوطساختخارجیهايطرحزمینهدرکهبودکردهکارخصوصیشرکتیکدرتجاري،بخشبهروسیه



201447سپتامبر–36شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

صادرکشورهايمجمععضوذیلکشورهايحاضرحالدر. گرفترااوجايایراننمایندهیک2014سالژانویه1از). داشت
توباگوودادترینیروسیه،عمان،عربی،متحدهاماراتنیجریه،لیبی،قطر،ایران،مصر،ونزوئال،بلیوي،الجزایر،: هستندگازکننده

.هستندناظرسازمانایندرنروژوهلندقزاقستان،عراق،. استواییگینهو

شودتبدیلمعتبريسازمانبهتوانستنمیگازکنندگانصادرمجمع

ور،کشدوایناینکهولوشدمیمسکوتزیاديتالشباسازمانایندرایرانوروسیهمهمابتکاراتهمهکهاستگفتنی
خودبرخوردصراحتنهایتبا2007سالآوریلماهدرواشنگتندرهاآمریکایی. هستندجهانگازمنابعبزرگتریندارندگان

أکیدتآمریکاخارجهوقتوزیررایسکندولیزاعنوانینامهطیآمریکاکنگرهنمایندگانمجلساعضاي. کردندابرازمجمعبارا
میتلقی»گیريباجواخاذيجهانیسازمان«تشکیلعنوانبه»گازياوپک«بهمجمعشدنتبدیلاحتمالکهبودندکرده
دشدیمبارزهصحنهبهاوکراینی،مناقشهاخیرتشدیدزمانازخصوصبهومجمع،موجودیتزماندرگازبازارآنازبعد. شود
بهمنظوراینبهگازکنندگانصادرمجمعاز. شدتبدیلانرژيهايحاملصادراتمحورترینحساسدرروسیهعلیهغرب
درمعمجمقرامر،حقیقتدر. شداستفاده. هاستآمریکایینظرزیرتماماً کهقطراززمینهایندرکهگرفتندبهرهکاملطور

.شودمیادارههاآمریکاییتوسطدوحه

اوپکهبشبیهالمللیبینمؤثرکارتلبهآنکردنتبدیلهايبرنامهمجمع،موجودیتسالششبهقریبطیعلتهمینبه
ونزوئالیه،روسایران،حمایتازاندیشهاینکه(بکندتوجهیقابلنفوذطبیعیگازبازاردرگذاريقیمتمکانیزمدربتواندکه
سخناناگر. نگرفتقراربررسیموردحتیوماندهباقیکاغذروي،)شدمیمطرحآنهاتوسطوشدهبرخوردارالجزایرو

یشهاندسهکهشدخواهدمعلومگیرد،قرارتحلیلوتجزیهموردمسکومجمعدردیگرکنندگانشرکتوپوتینوالدیمیر
آندر. رسیدندتوافقبهآنهابارهدرتهرانمالقاتجریاندر2008سالاکتبردرعضوکشورهايکهنشدنداجراکلیدي
ودخمالقاتدرآنها. بودندرسیدهتوافقبهگاززمینهدرهمکاريدربارهايجانبهسهموافقتنامهقطروایرانروسیه،مالقات
:کردنداعالمرامهمکارسهانجامضرورت

گاز،بازارتوسعهبررسیبرايباریکماهیسههرهايرایزنی-

واکتشافیعملیاتازتولیديزنجیرهتمامدرمشخصهايطرحاجرايهايراهطراحیبرايفنیعالیکمیتهتشکیل-
آن،بازاریابیوانتقالتاگازاستخراج

منافعبردپیشوسیلهنوعیکعنوانبه»انرژيقطب«عنوانتحتنگارانروزنامهوکارشناسانالمللیبینباشگاهتشکیل-
.المللیبیناطالعاتیمیداندر) ایرانقطر،روسیه،(»بزرگترویکاي«وگازکنندگانصادرمجمع

ازحاکیامرهمین. شدبیاندیگرعباراتباولیموضوعهمینمجمعسراندوماجالسجریاندر2013سالجوالي1روز
انمیدجزچیزيحاضرحالدرلذاوکندمیعملیراخودبالقوهتواننتوانستگازکنندهصادرکشورهايمجمعکهاستآن

الیاحتمهايائتالفهواسنجو»گازيجنگ«مهمشاخصجاريشرایطدرمجمعکهاستاینبدتر. باشدنمیگفتگووبحث
.باشدمیژئوپلتیکی
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قطرتخریبینقش

بودآوردهعملبهراخودهايتالشنهایتمتحدهایاالت1970هايسالدر. نداردتازگیانرژيزمینهدرروسیهعلیهجنگ
سرد،جنگاوجدر1980هايسالدر. کندممانعت»اروپا-اوژگورود–پوماري–اورنگوي: آبیجریان«طرحاجرايازتا

ادهدکاهششدتبهرانفتجهانیهايقیمتفارسخلیجحاشیهدیگرهايپادشاهیوسعوديعربستانباهمراهواشنگتن
.کردفراهمراشوروياقتصادفروپاشیموجباتو

مخالفکوچکامارت. شودمیاستفادهمسکوبهضربهکردنواردبرايقطروشیستیگازعاملدوازعمدتاًحاضرحالدر
وبلندمدتقراردادهاياساسبرگازصدوردربارهوگازگذاريقیمتواقعیمکانیزمایجاددربارهروسیهاساسیپیشنهادهاي

انادا،کمتحده،ایاالتنارضایتیموجبزیرااستممکنغیر»گازيکارتل«تشکیلدوحهعقیدهبه. استشدهمدتکوتاهنه
وجهتجالب. شدخواهدالمللیبینداوريدادگاهبهپروندهاینارجاعوانحصاريتبانیبهاتهاماتواسترالیاواروپااتحادیه

دربارهگازپرومبادادگاهبرندهRWEآلمانیشرکت2013سالژوئنماهاواخر. کندمیکارخوبیبهشانتاژاینکهاست
میهمذاکرگازپرومباکهشدایجاداروپاییهايشرکتبرايقضاییسابقهعمل،در. شدگازيقراردادهايشرایطدربازنگري

.داردجریانگازپرومفعالیتدراروپاییکمیسیون»انحصاريضد«تحقیقاتموازيطوربه. کنند

طرقازاروپامصرفموردطبیعیشدهتغلیظگازربعیکازبیشکهکندمیجلبتوجهخودبهنکتهاینشرایطایندر
5مکملسهموکردهصادرسالدرگازمکعبمترمیلیارد50اروپابهمکملطوربهقطر2014سالدر. شودمیدریافت
خالفبرقطر. استشدهمیسرعاملدوبهمرهونرشداین. دادخواهداختصاصخودبهرااروپااتحادیهگازيبازاردرصدي

بازارازهاينیبهعنایتباهاظرفیتاینزیراکندایجادجدیديهايظرفیتشدهتغلیظگازتولیدبراينیستمجبورروسیه
از»هانناگ«رسمی،منابعگفتهبهودادهافزایشسرعتبهراگازداخلیتولیدهاآمریکاییولیاستشدهایجادآمریکاگازي
مندهعالقبازاراینبهعلتهمینبهقطر. انداختنداروپاییبازاربهراقطريگازوکشیدنددستگازيامارتباتوافقاتهمه
وضعاینکهبفروشددامپینگهايقیمتبهومدتکوتاهقراردادهايچارچوبدرراخودشدهتغلیظگازتواندمیواست
.نیستروسیهطبعباب

دوحهدهندهفریبمانورهاي

میسعیقطر: استتوأممهمپدیدهیکبادارد،جریانگازکنندهصادرکشورهايمجمعپردهپشتکه»گازيجنگ«این
بیندولتیهايتماسگیرياوجسال2010سال. کندمتقاعدهمکاريبرايخودآمادگیونیتحسنبهراروسیهکند

هايگذاريسرمایهقولکهآوردعملبهدیدارمسکوازقطر) سابق(وزیرنخستسالهمانمارسماهدر. بودقطروروسیه
گوشازگکنندگانصادرکنسرسیومتوسعهبرمبنیرامدودفدمیتريپیشنهادهايعالقهباحتیودادهرامیلیارديچندین

ربارهدوکردهسفرقطربهروسیهانرژيوقتوزیرشماتکوسرگئیووزیرنخستوقتمعاونسچینایگورآوریلماهدر. کرد
)سابق(امیرنوامبرماهدر. دادندانجاممذاکراتگازيعرصهدرهمکاريبرايدولتیکمیسیونتشکیلودوجانبههمکاري

خلیجدر»شمالی«میدانتوسعهدرکردپیشنهادگازپرومبهقطر2010سالهماندر. آوردعملبهدیدارمسکوازحمد
همزمانقطر. بودآمدهدرتعلیقحالبه2014سالتاآنتوسعهکهکندشرکت) استمجاورایرانیجنوبیپارسباکه(فارس
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.دادرایامالگازتغلیظکارخانهساختوروسیهیامالجزیرهشبه»جنوبیتامبی«میدانتوسعهدرگذاريسرمایهوعده
2010-2011هايسالدرروسیه. نگذاشتفراترپانشدهاجراهايوعدهحدازقطريطرفهايوعدهاینکهاستطبیعی

رادالرمیلیارد10-12معادلهازمینهسایروساختمانبخشدرطال،تولیدگاز،ونفتزمینهدرمتعددهايطرحقطربه
هماندرونکردشرکتهاطرحآنازیکهیچدرولیدادمیوعدهراخودمالیگستردهمشارکتهمیشهقطر. کردپیشنهاد

بهسکوممیلیبیازانتقامباقطرآنازبعد. نمودگذاريسرمایهغربیاروپايفوتبالهايباشگاهومنقولغیرداراییدرحال
.زدلطمهروسیهمنافعبهسوریه،جنگولیبیرژیمسرنگونیازحمایت

مشروعدولتاعضايبه2011سالبهاردروکردهسیاسیراگازيمجمعسراناجالساولینتشکیلوتداركمسألهدوحه
معمجمقرمیزبانعنوانبهقطرپایتختحقوقیوضعفاحشنقضاینکه(نکردصادرویزاقذافیمعمرریاستبهلیبی

لیبیگازونفتوزیرشرکتباقاهرهدروزیرانمالقاتبرگزاريازژوئنماهدرآنازبعد). بودگازکنندهصادرکشورهاي
قبالدرآنگیريموضعخاطربهمسکوعلیهايسابقهبیتبلیغاتیکارزارقطريگروهیهايرسانهدرپاییزدر. کردممانعت

عترضانمجمعیتپرتظاهراتبرگزاريوروسیهفدراسیونبااقتصاديروابطقطعبهدعوتجملهازوشدشروعسوریهولیبی
ثراکوروسیهجمهوررئیساقدامات،ایننتیجهدر. آمدعملبهعربیکشورهايدرروسیهدیپلماتیکهاينمایندگیجلوي
سراناجالس2011سالنوامبر15اجالسدرشرکتازگازکنندهصادرکشورهايمجمععضوهايدولتوکشورهاسران

. دادرارقشتموضربموردراروسیهفدراسیونسفیرتیتارنکووالدیمیرقطرپلیسکهرسیدجاییبهکار. کردندخودداري
.کردممانعتمسکودیپلماتیکپستکردنبازاز،وینکنوانسیوناساسبردوحهفرودگاهدر2011نوامبر29روزوي

قطروزیرنخستآوریل1روزولیشدافتتاحگازپرومنمایندگیدوحهدر2013سالفوریهماهدر. نشدختماینجابهکارولی
کهکندرقابتروسیهباجنوبیاروپايگازبازاردراستدرصددامارتاینکهکرداعالمپردهبیدوحهدرانرژيمجمعدر

کاهشربمبنیاروپااتحادیهوآمریکاهايبرنامهباکاراین. بودسازگارروسیهباقطر»دوپهلويبازي«عاديروحیهباکاراین
برگدوهمزمانگازيجنگایندرقطر. داشتخوانیهمنیزروسیانرژيهايحاملبهترکیهوجنوبیاروپايوابستگی

اینردثانیاً،وروسیلولهخطوطازاستفادهتااستکمتردریاطریقازشدهتغلیظگازانتقالهزینهاوالً،. داردمکملبرنده
فادهاستبااروپااتحادیهوشدهطراحیروسیصادراتعلیههمهازقبلکهدارداهمیتاروپااتحادیه»انرژيسومبسته«زمینه

.بردمیپیشراآنقطرامکاناتاز

ورزیدبادرتمکشورهاییبا»ویژهروابط«برقراريبهبایدلذاورسیدتوافقبهقطرباتواننمیکهبفهمدبایدباالخرهمسکو
ونزوئالوعراقایران،اینها. هستندپیشنهادهااینشریکودانندمیسودآورخوداقتصادبرايراروسیهپیشنهادهايکه

یهاتحادوآمریکاکه»گازيجنگ«هايجبهههمهدرروسیهموفقیتتأمیندرتواندمیاسالمیجمهوريباتوافقات. هستند
نقشمهمترینازیکی) »جنوبیجریان«لولهخططرحاجرايازممانعتطریقازجملهاز(اندانداختهراهمسکوعلیهاروپا

.کندایفاراها
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ایرانی–روسیگازيهايهمکارياندازچشم

مشخصقطر،تخیلیهايطرحخالفبر،»جنوبیپارس«عظیممیدانجملهازومشتركهايطرحدربارهایرانپیشنهادهاي
ندمعالقهایرانی–روسیاحتمالیتوافقاتهمهکردنمختلبهواشنگتنکهفهمیددرستبایدولی. استگرایانهواقعو

ايهتالشوقطرخزندهطلبیتوسعهجلويتانداردفرصتیهیچایرانباهمکاريبدونروسیهکهاستروشنکامالً . است
حسابغربازایرانباروابطزمینهدرسابقمانندمسکواگرولی. بگیردراروسیهاقتصادانرژيبخشزدنهمبربرايامریکا
.شودبیشترتواندمیاست،دادهرخکنونتاکهروسیهاقتصاديخساراتببرد،

هکراقطريشدهتغلیظگازصادراتکهکندنمیایجادخاصیمشکلایرانبراي. گرددمیمطرحهمسوریهعاملاینجادر
وابستگیاینازکندمیسعیغربحمایتباقطروفهمندمیخوبراواقعیتاینهمه. کندمحدودگذرد،میهرمزتنگهاز

بهاآنجازومدیترانهساحلبهوگذشتهسوریهواردنسعودي،عربستانازکهآوردوجودبهرا»ترانزیتیکریدور«وشودرها
دلخواههبتواندنمیطرحاینباشد،کاررويدارد،گرایشتهرانومسکوبهکهاسدبشارکهزمانیتاالبته. شودمنتهیاروپا

خصمشبلکهژئوپلتیکینهمعنايازخارجیسیاستزمینهدرایرانوروسیهمساعیتشریکلذا. شوداجراقطروآمریکا
سنتیهايبازارازروسیهراندنبیرونجهتدرراقطرگازيطلبیتوسعهجلويتواندمیزیراشودمیبرخورداراقتصادي

نشاندنوتهرانومسکوهايرژیمسرنگونیجهتدرمتحدهایاالتهايتالشتوانمیطریقهمینازهمچنین. بگیردگاز،
.گذاشتعقیمراایرانوروسیهدرآمریکاییهايرژیم

******

ادرصکشورهايمجمعازبروند،آمریکافشاربارزیرخواهندنمیکهکشورهاییسایروونزوئالایران،روسیه،خروجاین،بربنا
بهرايکارآمدواقعاً وجدیدائتالفآنجايبهباید. باشدمیمجمعاینمنفیتأثیرکردنخنثیوسیلهبهترینگاز،کننده
درکاردربارهتوافقگاز،هايقیمتتنظیمطریقازجملهازراگازبزرگکنندگانصادرهمهمنافعبتواندکهآوردوجود

–سیروگازيائتالفتشکیلدربارهبایداولگامعنوانبه. کندتأمینگازانتقالزمینهدرهمکاريوگازمختلفبازارهاي
قطربرايطفق. شوندملحقائتالفاینبهشدن،آمادهموازاتبهتوانندمیدیگرکنندهتولیدکشورهاي. رسیدتوافقبهایرانی

.بودنخواهدجاییجدیدائتالفایندرآمریکادیگراقمارو
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بزرگبازيدر»خزربرگ«
نیکالیفایگور

بینتعاملوخزرحقوقیرژیمتعیین«رسمی،هايگزارشبهبنا
اساسیموضوعبهبارچندمینبراي»خزرسواحلدرالمللی

شدخواهدتبدیلخزرساحلیکشورهايسراناجالسچهارمین
. کندشروعآستراخاندرراخودکارسپتامبر29روزاستقرارکه

که–ایراناستثنايبه-خزرساحلیکشورهايسیاسینخبگان
کهگیرندمینادیدهراواقعیتاینهستند،خزرتقسیمسرگرم
اخیرمرحلهدرماکه» 2,0نسخه«المللیبینتروریسمباجنگ
گراییفعالجدیدمرحلهآغازمعنیبهایم،شدهآنتوسعهشاهد

.باشدمیخزرمحوردرآمریکاییدیپلماسی

وراقعاسالمیدولت«هايتروریستبامقابلهبهآمریکاتمایلبینکجا؟بغدادوکجاخزر«کهبکنیدسئوالاستممکن
ابواشنگتنکهتروریستیضدائتالفزیراداردوجودمستقیمارتباط»دارد؟وجودارتباطیچهخزرمنطقهامنیتو»شام

به11/9تروریستیاعمالبهانهبهمتحدهایاالتکهگرداندمیباز2000هايسالاوایلبهرامادهد،میتشکیلشتاب
.پرداختمیانهونزدیکخاوردرسیاسیونظامیپردهبیطلبیتوسعهتر،سادهعبارتبهو»جهانیسلطه«طرحاجراي

ایرانویهروسهايمرزنزدیکیدرنظامیحضورزیرابودند»المللیبینتروریسمباجنگ«یخکوهقلهتنهاعراقوافغانستان
ورودبا. بودشدهناتودرمتحدانشوآمریکادستاوردترینبزرگارتباطی،هايراهترینمهمتقاطعدر»شرققلب«درو

»رقشبهآمریکاجهش«کهشدباعثاقتصاديوسیاسیاختالفاتازگرهیوگوناگونعلتچندسفید،کاخبهاوباماباراك
لحابهاست،ژاپنوترکیهایران،روسیه،چین،متحده،ایاالتمنافعراهبرديتقاطعنقطهترینمهمکهخزردرآننفوذو

ايبرآمریکافعالتدارکات. رودنمیبینازآمریکابرحاکممحافلمنافعوروندمیوآیندمیاوباماهاولی. آیددرتعلیق
رفدارانطو»عقیدتیطلبیتوسعه«طرفدارانبینمبارزهسفیدکاخدولتدرکهاستمعنیبدانمیانهخاوراوضاعدرمداخله
. استهرسیدپایانبههاشاهینپیروزيباشود،میاجرا»المللیبینتروریسمباجنگ«بهانهبهکهايزورگویانهسیاست

تیتروریسضدائتالف،»شاموعراقاسالمیدولت«تروریستیخالفت»مسألهحل«ازپسکهمعناستبدانمابرايامراین
.کردخواهندتبدیل»طوالنیمدتبرايخودبعديایستگاه«بهراخزرمتحدانش،وآمریکا
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»متحدهایاالتبنیادینمنافعمنطقه«

عفشوشورحالتبهبلکهکردهرشدفقطنهخزردریايدرحضوربهآمریکاسیاسینخبگانعالقه1990هايسالاواخراز
نفتیهايشرکتنمایندگانبرابردرسخنانیطی1998سالدرشد،آمریکاجمهوررئیسمعاونبعداًکهچنیدیک. رسید

همنطقمهمترینبهسریعاینقدرخزرمانندمنطقهیککهندارمخاطربهرامورديهیچ: «داشتاظهارصراحتباآمریکایی
تجاوزندگاندهترتیبازیکیوداشتهنزدیکارتباطبوشخانوادهباچنیکهاستگفتنی. »باشدشدهتبدیلراهبرديمنافع
.بودافغانستانوعراقبهآمریکا

رپرستیستحتآنفعالیتکه(آمریکابرحاکممحافلدر»خزرگروه«بنیانگذارانازیکیبراونبکسامسناتورهاسالآندر
دریايحوزهدرمتحدهایاالت: «داشتاظهاربیشتريصراحتبا) داشتجریانمتحدهایاالتجمهوررئیسمعاونگورآلبرت
یحیاتمنافعمنطقهاین. داردعظیمیمنافعاند،شدهواقعخزرپیرامونکهجنوبیقفقازومرکزيآسیايکشورهايدرخزر،

سالسهطیکهکردتعجبامراینازتوانمیچطوراظهاراتاینازبعد. »استمتحدهایاالتاجتماعیواقتصاديسیاسی،
200برابرآننفتیبالقوهذخایرکهخزردریايحوزه«کهداشتوجودجملهاینآمریکا»ملیامنیتراهبرد«سنددرمتوالی
.»دهدمیتشکیلرامتحدهایاالتانرژيامنیتمنطقهازبخشیاست،بشکهمیلیارد

ژئووجغرافیایی–سیاسیمفهومعنوانبه»خزر. «شودتعجبباعثتواندمیادعاایناینکهولونیستنفتکاراصلالبته،
به(ياقتصادعادياهمیتبرعالوهمنطقهاین. داردمخصوصینسبتاًجایگاهالمللیبینمناسباتساختاردراستراتژیکی،

راهبردي–نظامیوسیاسیاهمیتازکشورهاازشماريبراي،)مواداینانتقالمحلوانرژيهايحاملدارايمنطقهعنوان
فوذنمنطقهتوسعهکانونعنوانبهآناستراتژیکژئوموقعیتکهگفتتوانمیاغراقبدون. استبرخوردارايالعادهفوق
خایرذازآمریکاییهايشاهینبراياي،منطقهرقیبانعنوانبهایرانوروسیهوراهبرديرقیبعنوانبهچینتضعیفوخود

سازمانکهکرداشارهنشدهپنهانواقعیتاینبهتوانمینظرنقطهایناثباتجهت. استمهمترگازونفتبالقوهوبالفعل
قعیواذخایرمرتبومنظمطوربهالمللیبینمربوطههايسازماننیزوسیاسیرهبرانازايعدهوآمریکاانرژيوزارتسیا،

هابازيحقهاین. گیرندمیکمدسترامواداینانتقالوتولیدهايهزینهومشکالتوکردهاغراقراخزرانرژيهايحامل
یاسیسنخبگانبهکهچرادارندناپذیريانکاراهمیتسیاسینظرازکرد،توجیهراآنهابتوانمشکلاقتصادينظرازکه

اینبهراخودمتحدانهمزمانوکردهمستدلرا»متحدهایاالتامنیتبرايمنطقهراهبردياهمیت«دهندمیاجازهآمریکا
.شودگذاشتهآنهادوشبر»خزردرآسابرقجنگ«خدماتازبخشیشایدتاکنندجلبمنطقه

ابلهانهسخاوتمندي

کهسناریوییدرراخودهاينقشمتحدانشکهحالیدردهدگسترشخزردرراخودحضورتاشدمیآمادهمتحدهایاالت
خودرپرستیستحتراباکواسراییلداشت،»تنگاتنگی«همکاريقزاقستانباترکیه. نمودندمیتمرینبود،نوشتهواشنگتن

بهترکمنستان. شدندتبدیلسعوديویژههايسرویسویژهتوجهمنطقهبههستند،مجاورخزرباکهقفقازمناطقوآورددر
یواقعگیريجبهههمدیگرعلیهآنجادرغربیوچینیانرژيبخشهايشرکتکهشدتبدیلمحرمانهجنگواقعیمیدان
.کردند
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ادراكازکهبودخزر5گروهعضوتنهاتهرانجاري،مرحلهدرهمو2000هايسالاوایل–1990هايسالاواخرهم
ابمتحدانشومتحدهایاالتتابزنددستتريوسیعچههرسازشبهبودحاضروبودهبرخوردارخزرراهبردياهمیتنظري

اریخچهتازنکتهچندبهاستکافی. نشوندمستقرمنطقهدرساحلیکشورپنجمیاندرداخلیهاينظراختالفازاستفاده
آبیپهنهخزرشوروي،اتحادوایرانبین1940سالقراردادبهبنا. کنیمبسندهحقوقیجزییاتهمهذکربدونخزرتقسیم
شورکدوبهوبودشدهشناختهالمللیبینجامعهتوسطحقوقیوضعاین. شداعالممشاعاستفادهبامجاورکشوردوداخلی

ازخودساحلازدریاییمایل10حدوددرطرفینازیکهر. بودکردهاعطابرابرحقوقماهیصیدورانیکشتیزمینهدر
.بودندبرخوردارآبیپهنهاینازاستفادهاستثناییحق

بهزرخبسترکردپیشنهادتهرانشرایطایندرکهآمدوجودبهحقوقیوسیاسیجدیدواقعیتوپاشیدهمازشوروياتحاد
راثبرخزرساحلیجدیدهايدولتاگربودآنبرفرض. آنزیرزمینیمنابعبعددرجملهازشودتبدیل»مشاعمالکیت«
کشورهاهمهتاشودتقسیمدرصدي20ملیقسمتپنجبهخزرکهشودپیشنهادندهند،تنکاراینبه»استقاللازسرگیجه«

»قسمت«زاداوطلبانهبودحاضرتهران: کنیدارزیابیدرستراموضوعوکنیدفکرحاالو. کننددریافترادریابرابرهايقسمت
يامناقشهبروزازکهبوداینفقطهدف! بودتهرانمالالمللبینحقوقموازینموجببهکهبپوشدچشمخزردریايحوزه

.شودمنطقهواردآنازاستفادهباتوانستمیدارستارهراهراهپرچمزیرثالثنیرويکهکندپیشگیري

فوصراخودمیهنرفتارطوراینمجبورمتمامناراحتیباکهداشتبرايخیانتکارانهزشتگامحالهمیندرروسیهولی
درروسیه2002سالآوریلماهدر. شوددادهتوضیحمشخصطوربهسلیمعقلنظرازتواندنمیروسیهاقداماین. کنم

ساحل،زابرابرفاصلهبامیانیخطاساسبرخزردریايتقسیمبرمبنیخودپیشنهادباشدموفقخزرکشورهايسراناجالس
آنآبسطحوشدهتقسیممیانیهايخطوسیلهبهبایستیخزربستراصل،اینموجببه. بکندمتعجبراکشورهاهمه

ایرانو%17ترکمنستان،%20روسیه،%21آذربایجانشود،میخزر%29,5صاحبقزاقستانصورتایندر. بماندباقیمشاع
.ماندهباقی12,5فقط

زیراردندکتأییدقلبصمیمازراروسیهابلهانهواقعدرو»خردمندانه«ابتکاراینباکووآستانهرفت،میانتظارکههمانطور
باکووانهآستنفعبهوگرفتهنادیدهراخودمنافعبلکهتهرانتنهانهمنافعمسکو. شدبیشترایرانوروسیهمالازآنهاسهم
یستندركقابلآذربایجانبراينیکوکارياینشود،توجیهتواندمیهنوزقزاقستانحقدرآنرفتارکهحالیدر. کرداقدام
.کردندنمیپنهانراخودایرانیضدوروسیضدگیريجهتها،سالآندرخصوصبهآذربایجانمقاماتکهچرا

یکوکرددورخودازجدي،وپیگیرمتحدعنوانبهراتهرانروسیهوآمدعملبهروسیهملیمنافعبهخیانتحال،هردر
رازرخدربارهقزاقستانوآذربایجانباروسیهدوجانبهتوافقاتمشروعیتایرانکهاستبدیهی. آوردپدیدراهبرديبستبن
زرخدریايحقوقیرژیمدرتغییراتگونههرالملل،بینحقوقموازینموجببهکهدارداعتقادزیراشناسدنمیرسمیتبه

کهیردبگصورتساحلیکشورپنجهرعمومیتوافقیعنیاجماعاصلاساسبرفقطتواندمیشوروياتحادفروپاشیازبعد
شدایجادوضعیتی. مانندمیباقیخودقوتبهایرانوشوروياتحادبین1940و1921هايسالقراردادهايموقعآنتا

میهبرندآمریکاتنها. استنشدهحاصلتوافقاتهنوزترکمنستان–ایران–آذربایجانمثلثدرخزر،جنوبیقسمتدرکه
تر،گبزرسهمآوردندستبهبرمبنی»یافتهاستقالل«هايدولتتالشباهمراهکردایجادمسکوکهبستیبنزیراشود
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5گروهداخلدرتصمیماتتازه. کندمیفراهمايگستردهعملیاتیفضايمتحدهایاالتخارجیسیاستهايطرحبراي
دتانخو. شودمیاتخاذتصمیمهمینطورنیزايمنطقهفراهايقدرتحضوردرباره. شودمیاتخاذکشورپنجهرتوافقباخزر
میناشکالیهیچخزردرخارجیحضوردرکشورپنجازیکیکهحالیدرکرداستفادهوضعاینازتوانمیچطوربینیدمی

.بیند

کنیدتقسیمبعدکنید،حفظاول

همشاهدخزربارابطهدرماکهچیزيیعنیمجدد،هايهماهنگیوهاپروتکلها،هماهنگیبستن،بندرپایانبیکشمکش
قتیو. استسیاسیبینیکوتهوخودخواهیدهندهنشانکشند،میخودطرفبهرا»دریاییپتوي«طرفینکهکنیممی

اقیبتقسیمبرايچیزيکهکردخواهندکشفتعجبباهمهشود،خزرواردواشنگتنریاستتحتتروریستیضدائتالف
.استنمانده

ابجنگ«داشت،جریانترپایینسطحدرعلتچندبهخزرمحوردرآمریکاخارجیسیاستفعالیتاخیرهايسالدراگر
ناتوسراناخیراجالسدرکهتصمیماتیوایمشدهاخیرزماندرآنگسترششاهدماکه» 2,0نسخهالمللی،بینتروریسم

جهتایندرمتحدهایاالتهايتالشتوسعهجدیدمرحلهآغازمعنیبهگرفتند،قرارنظرتبادلوبحثموردنیوپورتدر
برايهمواستخزرمنطقهکشورهايبرايهمجدیدهايچالشوخطراتگیريشکلمعنیبهخودنوبهبهامراینو. است
ینباختالفاتتحریکآنواستشدهشناختهگیرند،میکاربه»سلطهسربرمبارزه«درهاامریکاییکهوسایلی. چین

تعاونوتعاملهايطرحدرراهبرديکارشکنیبرايساحلیکشورهايغربگرايسیاسینخبگانازاستفادهمنطقه،کشورهاي
.استفرامرزيافراطیهايسازمانتروریستیفعالیترشدوايمنطقهاقتصاديوسیاسی

:بکندراذیلکارسهکردخواهدسعیمتحدهایاالتکهنیستتردیدي

خزر،درحدودتحدیدمسایلدربارهتوافقاتگونههربهدستیابیازبیشترهرچهممانعت

ایران،–قزاقستان–روسیهمثلثدرجملهازاي،منطقههمگراییوتعاملهايطرحاجرايازممانعت

هايگذاريسرمایهبرايآنتبعبهوترکمنستانثباتوامنیتبرايخطرایجادفراملیتی،تروریستیسازمانهايازاستفادهبا
.آنانتقالهايراهوانرژيهايحاملتولیدروندخارجی،

تتحوالاینازتوانمیمنطقهکشورهايتوسط»خزرمنطقهامنیتتأمینتاکتیکوراهبرد«فوريتدوینطریقازتنها
ديجمنافعاینجاکهدهدتشکیلراکشورهاییومنطقهکشورهايخارجیسیاستاساسبایدراهبرداین. کردگیريپیش

. هستندمندعالقهآنانتقالهايراهوخامموادزمینهدرخودهايطرحوهاگذاريسرمایهبودنامنبهودارنداقتصادي
:استذیلقراربهراهبرداینکلیديرئوس

خزر؛درايمنطقهفراهايقدرتنظامیحضوربودنقبولغیرقابل
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مرزيرافتروریستیهايسازماناحتمالینفوذازممانعتزمینهدرخزرساحلیکشورهاي»پلیسی«گستردهمساعیتشریک
خزر،امنیتمشتركمنطقهدرآنهاحضورو

.خارجیکنشگرانهمهبامنطقهکشورهاياقتصاديهايهمکاريحوزهگسترش

******

. وندشتبدیلخزرکشورهايسرانجدیداجالسروزدستوراساسیموضوعاتبهباید»خزرتقسیمتجدید«نهومسایلهمین
مشغولمدتاینطیواشنگتنکهدارندوقتسال1-1,5اکثرحدمشتركراهبرداجرايآغازوتصویببرايماکشورهاي

وحل«بهآنازبعد. بودخواهدآمریکانظرازقبولقابلسطحتاآفریقاومغربمیانه،خاورهايچالشومسایلفصلوحل
.پرداختخواهندمامسایل»فصل
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کتمشارباجدیديائتالفسوریهوعراقدرتروریسمسرکوبمنظوربهباید
دادتشکیلایرانوروسیه
آلکسییفوالدیمیر

سپتامبر11مالقاتپیدرآمریکاخارجهاموروزیرکريجان
وترکیهوعربیکشورهايبرخیخارجهوزیرانباجدهدرخود

ايدورهریاستازاستفادهباعراق،دربارهسپتامبر15کنفرانس
ماهدرمتحدمللسازمانامنیتشورايدرمتحدهایاالت

بسیجبرايراشورااینویژهجلسهسپتامبر19روزسپتامبر،
»اسالمیدولت«بامبارزهجهتدرجهانیجامعههايتالش

مؤثريحلراههیچنیزدفعهاینواشنگتنولی. دادتشکیل
سپتامبر23روز. نمودبسندهزیباهايحرفبهونکردپیشنهاد

.شتگذاجدیدمناقشهآستانهدررامنطقهوپرداختهسوریهسرزمینهايبمبارانبهمتحدانشومتحدهایاالتهوایینیروي

خواهدمیچهآمریکاوگفتندچهامنیتشورايدر

ازمانسفعالیتمتحدمللسازمانامنیتشوراي. اندکردهارزیابیثمربخشنسبتاًرااقداماینظاهرينتایجگروهیهايرسانه
ازامنیتشوراياعضاي. کردمحکومرا»شاموعراقاسالمیدولت«بهموسومتروریستیگروهجملهازوتروریستیهاي

ردکتأکیدافراديپیگردضرورتبرشورا. کنندمساعدتتروریسمبامبارزهدرعراقدولتبهآوردندعملبهدعوتهادولت
بهدادنپایانخواهانايبیانیهطیمللسازمان. شدندمرتکبرابشرحقوقوالمللبینحقوقموازینازتخلفعراقدرکه

. شد»شاموعراقاسالمیدولت«شرکتباعراقنفتمستقیمغیرومستقیمتجارتگونههرقطعوتروریسممالیتأمین
شغولمکه(اردنوترکیهو) پردازندمیهاتروریستمالیتأمینبهخصوصیبنیادهايطریقازکه(کویتوقطرهمهازقبل
.بودندپیاماینمخاطبین،)هستندمذکورسازمانباقاچاقینفتستدوداد

نگرندمی»اسالمیدولت«بامبارزبهجدينگاهباودیگرگونهبهایرانوروسیه

اینکهوودشتشکیلکسیچهازبایددهد،میتشکیلآمریکاکهائتالفیکهاستاینماند،باقیپاسخبیکهسئوالیولی
واهندخایفانقشیچهداد،شکسترا»اسالمیدولت«تواننمیآنهامساعدتبدونکهعراقاساسیهمسایگانسوریه،وایران
همکاريرايبآمادگیقبلروزیکآمریکارسمینمایندگانالبته. بیندمیچگونهراروسیهنقشواشنگتننیستمعلومکرد؟

جهدرعضونقشبهروسیهفدراسیونبود؟خواهدقالبیچهدرهمکارياینولی. بودندکردهاعالمرامسکوبازمینهایندر
وریهسخاكدرجنگیعملیاتمخالفقطعاً مسکوتازه. دادنخواهدرضایتکند،میفعالیتآمریکادستوربهکهائتالفیدوم
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درهاتروریستبامبارزهبهانهبهمتحدانشانوهاآمریکاییچرافهمدنمیواستدمشقمشروعدولتباهماهنگیبدون
معنیبهکاراینامر،حقیقتدر. بدهندآموزشوکردهمسلحرا»اسدمعتدلمخالفان«اصطالحبههايدستههستندصدد

نظرهبترپیچیدههمبازرابطهایندرایرانبابرخورد. استسوریهمشروعمقاماتسرنگونیبرايآنهاهايتالشازسرگیري
سطتومطلباینکهکندنمیمنتفیراعراقاوضاعتشدیدبارابطهدرایرانباهمکاريلفظیسطحدرکريجان. آیدمی

مالقاتاستممکنکهبودشدهمنعکساطالعاتاینگروهیهايرسانهبعضیدرآنازقبل. شداعالمNBC Newsشبکه
.ودشبرگزاراتریشپایتختدرایرانايهستهپروندهدربارهمذاکراتحاشیهدرعراقزمینهدرتهرانوواشنگتننمایندگان

ادوئیپواشنگتنبراي»اسالمیدولت«بامقابلهدرخواهدنمیروسیهمانندایرانزیراشدردایرانتوسطپیشنهادهااینولی
ایرانکهداشتاظهارمجلسرئیسالریجانیعلیسپتامبر21روز. نمایدپشتیبانیسوریهسرزمینبمباراناندیشهازوکند

یاستس: داردپوچیتمایالتآمریکاوي،گفتهبه. شدنخواهدملحقشود،میتشکیل»اسالمیدولت«علیهکهائتالفیبه
تروریستابمقابلهزمینهدروکندنمیاعتمادآمریکابهایران. کردمیپشتیبانیتروریسمازهمیشهواشنگتنجویانهسلطه
ریاضوواشنگتنزیرااستدركقابلایرانگیريموضعاین. »کردنخواهدهمکاريعراقوسوریهدر»اسالمیدولت«هاي

پاریسسپتامبر15کنفرانسبهایرانخارجهوزیردعوتبرمبنیفرانسهجمهوررئیسآرزويشدنعملیازمانعواقعدر
.کردندممانعت

مجلسالمللبینروابطکمیتهدرسپتامبر17سخنانطیآمریکاخارجهاموروزیرکريجانThe Telegraphنوشتهبه
ولی.بیفتدسوریهوایرانمقاماتدوشبرتواندمی»اسالمیدولت«گروهکافراطیونبامبارزهوظیفهکهداشتاظهارسنا
عظممرهبرايخامنهعلیاهللاآیتگذشتههفته. کردمنتفیرازمینهایندرمتحدهایاالتباهمکاريامکانایرانخارجهوزیر
وي. بودکردهرا»اسالمیدولت«بامبارزهدرهمکاريدرخواستتهرانازپنهانیطوربهمتحدهایاالتکهداداطالعایران
. دشدادهمنفیپاسخدرخواستاینبهآمریکا،»خونبهآغشتهدستوناجوانمردانهتمایالت«بهعنایتباکهنمودتأکید

.نکردندتکذیبراغیررسمیمراجعهاینوقوعهاآمریکایی

گیهمبستتهرانگیريموضعبامللسازماندرروسیهدائمینمایندهچورکینویتالیمتحدمللسازمانامنیتشورايدر
کارهايراهبهنباید: «گفتوي. گرفتانتقادبادبه»ایدئولوژیکیالعادهفوق«عنوانبهراآمریکاپیشنهادهايوکرده

نههايستتروریوشوندنابودبایدکهبديهايتروریستبهراهاتروریستوبودپایبنددوگانهاستانداردهايوایدئولوژیکی
ديبنتقسیمکرد،همکاريهارژیمسرنگونیوخودخواهانهملیمنافعپیشبردبرايآنهاباتوانمیگویاکهبديچندان

بینسیعوحقیقتاًائتالفتشکیلمنظوربه«: گفتوبردسئوالعالمتزیرراآمریکاییابتکاراتمشروعیتچورکین. »نمود
،المللبینحقوقموازینملل،سازماناصولاساسبربایدآنامثالو»اسالمیدولت«خطربارابطهدراقداماتهمهالمللی،

ینبعملیات. شونداتخاذمنطقههايدولتباتنگاتنگتماسراهازومللسازمانتروریستیضدجاريوسایلبهتوجهبا
ینچورک. »متحدمللسازمانامنیتشوراياجازهبایاشوداجرامستقلهايدولتموافقتبایابایدتروریستیضدالمللی
.کرداشارهسوریهحاکمیتحقبهاحتراموسوریهوایرانباتعاملضرورتبهدقیقاً وسیلهبدین
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داردوجودحلراه

یاسالمدولت«بامبارزهدرنظامیکمکجملهازوکمکدرخواستالمللیبینجامعهازدفعاتبهعراقدولتکهگفتباید
کمکشتافتند،بغدادکمکبهمسکووتهرانزمانآندرکهدادردجواباوباماباراكژوئنماهدر. استکردهرا»شاموعراق

یهروسکهکردیادآوريبایدآن،برعالوه. نمودندممانعتعراقپایتختبههاتروریستورودازوفرستادندمشخصینظامی
ردبلکهعراقخاكدرتنهانه»شاموعراقاسالمیدولت«بهضرباتکردنواردبرمبنیتمایالتازراخودنگرانیمراتب
ولتدباتعاملگونههروهمکاريازمتحدهایاالت. کردابراز) استایرانوروسیهمتحدکه(سوریهدولتموافقتبدونسوریه

داندمیکشورایندرداخلیجنگبروزعلتراآنسیاستورژیمخودونامشروعرادولتاینوکردهخوددارياسدبشار
.استانجامیدهنظامیغیرهزارصدهاشدنکشتهبهکه

وتروریسممسایلتاشوددادهترتیب»مغزيهجوم«نوعیکمللسازمانامنیتشورايدرکردپیشنهادچورکینویتالی
نماینده. نکردپشتیبانیآمریکاییابتکاراتازهمایران. شودبررسیآفریقاشمالومیانهخاورفضايسراسردرگريافراطی

دهکرترخونینوتررادیکالراآنوشدهگريافراطیرشدساززمینهمنطقهدرتجاوزکارانهعملیات«کهداشتاظهارایران
ولتد«گروهکبامبارزهکهبگیردنشأتمنطقهداخلازبایدافراطبامبارزهابتکار: «کردخاطرنشانایراننماینده. »است

.»نیستمستثنیقاعدهایناز»اسالمی

انتقاد»یاسالمدولت«بامبارزهبرايسوريمعتدلکنندگانقیامبهکمکبرمبنیاوباماباراكپیشنهادازکارشناسانبرخی
لساتجازبعدمتحدهایاالتکنگرهجاريهفتهولی. گذاشتفرقتندروومعتدلهايگروهبینتواننمیگاهیزیراکنندمی

راسوريرومیانهکنندگانقیامبهدالرمیلیون500معادلنظامیومالیکمکهاياختصاصمتعدد،هايرایزنیوطوالنی
منطقهرد»اسالمیدولت«هايتروریستبرپیروزيبهکمکاینسفید،کاخوآمریکاییقانونگذارانعقیدهبه. کردتأیید

.کردخواهدمساعدت

مغلوبار»اسالمیدولت«تواندنمیشود،میتشکیلواشنگتنتوسطکهائتالفیکهشودمیروشنوواضحشرایطایندر
هايدستهسپتامبر20-22روزهايدر. کردخواهدهدایتاسدبشارعلیهراخودنیروهايازبخشیآنجايبهولیکند

.کردندفرارترکیهبهآنهاساکنانکهگرفتندروستاهادهسوریهشمالیقسمتدرگرایاناسالم

شتربیهمبازرااوضاعامراینکهپرداختندسوریهسرزمینبمبارانبهآنعربیمتحدانازشماريوآمریکاسپتامبر22روز
بههواییضرباتآغازازرامللسازماندرسوریهسفیرمتحدهایاالتکهداداطالعسوریهخارجهاموروزارت. بخشیدشدت

. تنیسسوریهرسمیمقاماتاجازهدریافتمعنیبهکردنمطلعولی. بودکردهمطلعسوریهخاكدر»اسالمیدولت«مواضع
یرکلدبمونکیبانباتلفنیگفتگويدرروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرسپتامبر22شبآخرکهنیستتصادفی
وریستترهايپایگاهبههواییضرباتهمهکهنمودتأکید»اسالمیدولت«نظامیانشبهبامبارزهبررسیضمنملل،سازمان

.شوندهماهنگروسیهریاستباشرطوقیدبدونبایدسوریهدرها
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غدادببهدیگرباریکوکردهبازنگريخودراهبردوعملشیوهدرتوانندمی»اسالمیدولت«نظامیانشبهشرایطایندر
دیگر،بارتعبه. بپردازندواشنگتنطرفدارعربیکشورهايواروپاییکشورهايآمریکا،درتروریستیعملیاتبهیاببرندهجوم

سیعوائتالفزیراریختسوریهدرحاالوعراقدر»اسالمیدولت«بامناقشهآتشبرروغنفقطسفیدکاخناشیانهاقدامات
.بودنشدهتشکیلاولازالمللیبینتروریستیضد

******

کمکبرايخودائتالفتشکیلامکانبایددمشقوتهرانمسکو،کهآیدمینظربهگیرد،میشکلکهوضعیتیبهعنایتبا
ازواندتمیهمزمانائتالفاین. بسنجندنیست،راضی»اسالمیدولت«بامبارزهزمینهدرامریکاهايبرنامهازکهرابغدادبه

دولت«نظامیانشبهعلیهزمینیعملیاتاجرايبرايمتحدانشوآمریکاکهاینبهتوجهبا. کنددفاعسوریهمشروعمقامات
ایدب،)کندمیکنترلراسوریهسرزمینسومیکتاوعراقخاكازنیمیسازماناینکهحالیدر(نیستندآماده»اسالمی

وانایرمسلحنیروهايازاستفادهکهاستبدیهی. کردبررسیرا»اسالمیدولت«بهکارآمدضرباتکردنوارددیگرهايراه
است،شدهتضعیفشدتبهکهعراقارتشبهایرانیاعزامینیروهاي. استناپذیراجتنابتوپخانهوزرهیادواتجملهاز

ابهمزمانکهغرباز»اسالمیدولت«مواضعبهسوریهمسلحنیروهايمتقابلتعرضآن،برافزون. کردخواهدزیاديکمک
قابلرطوبهرااسالمینظامیانشبهنظارتتحتمنطقهتواندمیبگیرد،صورتایرانیاعزامینیروهايوعراقارتشعملیات
دورصوسوریهوعراقبهنظامیمستشاراناعزامعملیات،عمومیریزيبرنامهزمینهدرتواندمیروسیه. بکندتنگتوجهی

ویراناعراق،سرزمینازتواندمیروسیههوایینیروي. کندکمکسوریهوعراقایران،مسلحنیروهايبهسنگینتسلیحات
ینادر. استالزمکاراینبرايمذکورکشورهايموافقتالبته. بکندواردمؤثريضربات»اسالمیدولت«مواضعبهسوریه
و»اسالمیدولت«بهها،عرب–ناتو–آمریکامشارکتبدونتوانندمیمسکومساعدتباتهرانودمشقبغداد،صورت

یانهمخاوردرگريافراطیبیدادگريبهعملدروکنندواردراشعارينهوحقیقیشکندندانضربهالمللیبینتروریسم
.دهندپایان
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میچهآستراخاناجالسدربودم،ایرانجمهوررئیساگرایوانوفسرگئی
گفتم؟

خزرساحلیکشورهايسراناجالسافتتاحموقعتاروزسهفقط
نقاطمهمترینازیکیخزرامروزه،. استماندهباقیآستراخاندر
ضامنآنثباتکهباشدمیسابقشورويفضاياستراتژیکیژئو

یکاین. استمرکزيآسیايتاقفقازازعظیمیمنطقهامنیت
تهرانومسکوبرايکههاییچالشآندرکهاستقوسنوع

. اندآمدهبیرونخاكزیرازبرهنهاعصابهماننداند،شدهمطرح
آنگیريموضعکهکشوريایران،جمهوررئیسروحانیحسن

است،نقصوعیببیسیاسیوحقوقیلحاظبهخزرقبالدر
بگوید؟چهآمد،خواهندهمگردآستراخاندرسپتامبر29روزکهکشورچندسرانبهتواندمی

فعمنانفعبهتوافقآنهاجریاندرکهشودمیاغراقگوناگونیرویدادهاياهمیتکهداردوجودناپسندسنتیکروسیهدر
القهعرويازگروهیهايرسانه. گرددمیبرگزاردیگريچیزیاسراناجالسازاعممراسمیفقطبلکهشودنمیحاصلکشور

حدوددتحدیزمینهدرروسیهجمهوررئیسویژهفرستادهبراتچیکوفایگورابتکاربهطمطراقپرهايحرفبهخودهمیشگی
قریبمالقاتروسیه،خارجهاموروزارتویژهسفیروالمنافعمشتركجامعهکشورهايباروسیهمرزهايگذاريعالمتو

.اندنامیده»آیندهراهدراجالس«راخزر5گروهالوقوع

. نیستدرخشاناینقدرواقعیتافتد،میاتفاقشرقیمحوردرمسکوخارجیسیاستحرکاتبراياغلبکههمانطورولی
نییعاساسیسندزیراگیردمیقرار»بررسیوبحثمورد«فقطخزرمعاصرحقوقیرژیمطراحیمسایلبارچندمینبراي

خانآسترادرتواندمیکهکارياکثرحد. استنشدهآمادهکشورهاسرانتوسطامضاجهت»حقوقیرژیمدربارهکنوانسیون«
نکهایبهعنایتباولی. دهدتشکیلراسنداینبندياستخوانوپایهکهاستتعاملکلیدياصولهماهنگیشود،انجام

یناکهباشیمامیدواروبپرورانیمسردراساسیبیهايخیالنبایدگردد،میبرپیشسال18بهسنداینتدوینتاریخچه
.برسدامضابهنزدیکآیندهدربتواندسند

روهکارگتوسطوشدههماهنگساحلیکشورهايتوسطآنهامتنکهشدخواهدتوأمسندسهامضايبااجالسفعالیتاوجلذا
. ددهننمیتشخیصزیانیوضررهیچخودمنافعبراياسنادایندرکشورهاازیکهیچکهاستشدهزدهصیقلحديتاها

وقوعصورتدراقداماتترتیبوچگونگیکهاستاضطراريهايموقعیتوزارتفعالیتحوزهدرايموافقتنامهاول،سند
وادثحاینبابرخوردبرايجمعینیروهايگونههیچایجادکهاستگفتنی. کندمیتعیینرادریادراضطراريهايموقعیت

وايمحتترینمهمکهاستخزرزیستیمنابعازحفاظتمسایلدربارهپروتکلدوم،سند. استنشدهذکرنظرموردسنددر



201461سپتامبر–36شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

خواهدارتقادولتیسطحکمیسیونتا5گروهعضوکشورهايموجودمشتركنهاديبینکمیسیونسطحکهاستبدانآن
خاویاريهايماهیودولتکارمندانکهآیدمینظربهولیاستاهمیتپرخطیربسیارمسألهاینکهاستدرست. یافت
یسیونکماینتصمیمبهطوالنیانتظاروصبرازبعدباالخرهاستممکنزیرابردخواهندراسودبیشترینسنداینازخزر

یرسمهايگزارشدرکههمانطوروداردارتباطشناسیهواوآبباسومسنداماو. یابنددستصنعتیصیدمنعبرمبنی
نظرمدرانیکشتیجملهازوخزردراقتصاديفعالیتریزيبرنامهبلکههواوضعپیشبینیتنهانه«آندراست،شدهاشاره
یدواریمام. »بپردازداقتصاديفعالیتبهبایدچطورآنهااینکهواستچگونهدریااوضاعبفهمندبایدساحلمقیممردم. است

همینجاهب»الوقوعقریباجالسبزرگهايپیشرفت. «باشدتردقیقهواوضعپیشبینیازاقتصاديفعالیتهايبرنامهکه
.شودمیختم

ویمالتخلفاتمخدر،موادغیرقانونیگردشیافته،سازمانجنایاتتروریسم،بامبارزهزمینهدرالحاقیهايپروتکلحتی
شد،منعقدباکودرپیشسالچهارکهخزردرامنیتتأمیندربارهچارچوبیموافقتنامهاجرايبرايکهماهیقانونیغیرصید
یکهربرايخزردرکهاستاساسیهايچالشوخطراتجوابگويروزدستوراینآیا. اندشدهموکولبعدبههستند،الزم

طشرایایندر. باشدمنفیبایدپاسخکهاستبدیهیکنند؟میبروزسابقمانندوآمدهوجودبه5گروهعضوکشورهاياز
درمااساسیکارشناسایوانوفسرگئیازما. استدادهتنآزمایشیکاریکبهوزدهدریابهدل»روایران«تحریریههیأت
رتصویتنهانهکهکند»سازيالگو«راایرانجمهوررئیسروحانیحسنکوتاهسخنانکردیمدرخواستخزرمسایلزمینه
دولتهايدرروسیهخارجیسیاستکردنفعالبرايايانگیزهحکمدربلکهکندمعرفیراخزردرموجودتضادهايواقعی

.باشداستراتژیکژئومهمنقطهایندرروسیهدوست

کردمحفوظخوددستدرراخزربرنظارتبایدخزرتقسیمبراي: روحانیحسن

کهبودایراناسالمیجمهوريکهکنمیادآوريمایلم! استکردهمتحدراماهمهخزرکهکشورهاییسرانگرامی،دوستان
ردمربوطهقراردادپیشنویسکهشدخزرساحلیکشورهايايمنطقههايهمکاريسازمانتشکیلمبتکر1992سالاوایل
طرفابتکارولی. گردیدارائهبررسیجهتمسکودرساحلیکشورهايخارجهوزیرانمعاونیناجالسدر1994سالاکتبر
دریافتازبعديبزودغربیالبیوغربینفتیهايشرکتانکارناپذیرفشارتحتقزاقستانوآذربایجانزیرانیافتتوسعهایرانی

کهاینبدونآنها. داردمغایرتالمللیبینحقوقموازینباکهداشتندبرگامخزرقارهفالتازبرداريبهرهراهدراستقالل
ونقاندرمثال،براي. کردندوضعراخودحقوقیموازیندیگرانباهماهنگیبدونشوند،خزرحقوقیرژیمفصلوحلمنتظر
فريکیقانوندرقزاقستانکهحالیدرشدقیدخزر»ملیبخش«برايکشورایناستثنايحقآذربایجان1995سالاساسی

طقهمنیاقارهفالتطبیعیهايثروتتوسعهواکتشافتحقیقات،ازايدرکیفريپیگردشاملکهگنجاندراايمادهخود
.باشدمیکشوراینمقاماتمربوطهمجوزبدوناقتصادياستثنایی

ضمنوروسیهازبیشترچههراستقاللآوردندستبهبرايخودتالشدرخزرساحلیکشورهايازشماريرسمیمقامات
نفتزر،خطبیعیمنابعغربی،گذارانسرمایهدلخواهبهخودصنایعویرانیواقتصاديسابقپیوندهايرحمانهبیکردنپاره

کندکمکآنهابهآمیزسحرصورتبهتواندمیکهکردندتلقیبخشینجات» جادوییعصاي«عنوانبهرامنطقهاینگازو
. شدچیرهسلیمعقلبرولعوحرص. »کنندهمگراییغربیجامعه«باوکردهحلراخوداقتصاديواجتماعیمسایلتا
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اتپرداختندخزرتقسیمبهیافتهاستقاللجدیداًهايدولتنخبگانودادآنیسودعطشبهراخودجايبلندمدتراهبرد
.آورنددستبهبیشتريسهمهمسایگان،ضرربهوخودبراي

موضعباموافقتبهآنتمایلبرمبنیمسکو1998سالژانویه23بیانیه. استنماندهکناررونداینازهمروسیهمتأسفانه
خط«زااستفادهباملیهايبخشبهبسترتمامتقسیمدربارهالمنافعمشتركجامعهعضوساحلیکشورهايبرخیگیري
خزرریايدبستردرحدودتحدیددربارهآذربایجانوقزاقستانباجداگانهتوافقاتبعديامضاي. دانستاشتباهبایدرا»میانی

بالقدرروسیهگیريموضعمتأسفانه،. شناختنخواهیمرسمیتبهراتوافقاتاینهرگزما. بخشیدشدترااشتباهاین
درلکهبکردنمیدنبالرادولتیمنابعپیشبردهدفونداشتهتسلسلوپیگیريهاسالاینطولدرخزردرحدودتحدید

.بودغربباروابطونفتیهايشرکتمقطعیهايسودجوییگرو

باواختالفموردمسایلآمیزصلحفصلوحلاهمیتدركباهمجواري،حسنبهتمایلاساسبرایرانحال،عیندر
کهايیکجانبههايگامازمدتاینطیخزر،5گروهعضوکشورهايسایروروسیهباایرانمشارکتعظیماهمیتشناسایی

وبودهاعتقاداینبرهاسالاینطولدرما. کردمیخودداريداشت،حقوقیوسیاسیمبانیهمههاگاماینبرداشتنبراي
شورهايکهمهمشتركداراییکهدریاعمدهبخشتاکردلغوراساحلیآبیپهنهاستثناییتقسیمگونههربایدکههستیم
. یردگقراراستفادهموردساحلیکشورهايهمهتوسطحقوقبرابرطوربهومشاعمالکیتاصلاساسبربتوانداست،ساحلی

بهریادتقسیمبرکهدهیمتنحقوقیرژیمدربارهمذاکراتبهایمآمادهتوافقبهرسیدنراهتسهیلمنظوربهماحال،اینبا
:دادقراراستفادهموردراذیلمعیارهاياقلحدبایددریاتقسیمگونهاینبرايولی. باشدمبتنیهابخش

تصمیمات،همهاتخاذدراجماعاصل

دریا،بسترزیروبستردریا،منابعازاستفادهتاحاکمیتحقازاعمهازمینههمهدرساحلیکشورهايبرابرحقوقاصل

ورحضبودنمجازغیرکهگیردقراراستفادهموردجویانهصلحهدفبافقطوشدهاعالمنظامیغیرمنطقهبایدخزردریاي
.گیردمیسرچشمهاصلاینازمنطقیطوربهباشد،کهايجلوههرباوشکلهربهخزردرايمنطقهفراهايقدرت

کشورهايرويفراجدياینقدرهايچالشزیرانیستقدیمیهايدلگیريوهاناراحتییادآوريبرايفرصتاکنونولی
شورهايکحاکمیتتحتسرزمینازبخشیعنوانبهخزرحفظبلکهآیندهحقوقیرژیمتنهانهمسألهکهاندکردهعلمقدما
.استکردهاعالمخودملیمنافعمنطقهراخزرکنونتامانظرهاياختالفازاستفادهبامتحدهایاالتزیراشودمیمطرحما

استخزربرايخطربزرگترینغربنفوذ

خزرمنطقهدرفعالطوربهغربنظرزیرالمللیبیننیروهايوايمنطقهفراهايدولتامروزهکهنیستپوشیدهکسیبر
ابتداغرب. شودمیایجاددیگرهايدولتثباتبرايوروسیهوایرانملیامنیتبرايخطروسیلهبدینکهکنندمینفوذ

بغرکشورهايکهشدروشنآنازپس. بودغربسمتدرگازونفتانتقالهايطرحکمکبهمحلینخبگانخریدمشغول
تنواشنگحاضرحالدر.  کنندعوضخودبهوفادارکامالً رهبرانبارامحلیرهبرانهستندصدددراقتصاديمسایلبهانهبه
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نظربهجالبکاغذرويفقطکهلولهخطوطمرزيفراگوناگونهايطرحبهخزرساحلیهايدولتجلبضمنمتحدانشو
ایران،روسیه،برفشاراعمالهاياهرمایجادومنطقهاینبرنظارتبرقراريآنهاغاییهدفکهکنندنمیپنهانآیند،می

.باشدمیجهانمابقیوچین

امینظجملهازوگستردهحضوربرايامکاناتکردنفراهمطریقازکهامیدوارندوکنندنمیدركراواقعیتاینکهآنهایی
کهشوندیمروبروقرقیزستانسابقجمهوررئیسآقایفعسگرسرنوشتتکرارخطربا،»بیایندکنارغرببا«بتوانندخزردر
دشمجبورامردرنهایتولیباشدمرکزيآسیايدرجمهوررئیستریندمکراتیکوغربدوستبهترینتاکردمیکاريهر
ابمبارزهنیکبهانهبهناتودرمتحدانشوآمریکاپایگاهاستقرارجمهور،رئیسفرارعلت. بگذاردفراربهپاخودمیهناز

.بودتروریسم

کشورهايبرخیوانگلیسفرانسه،آمریکا،کهگیردمیصورتماچشمانبرابردرجهانیجدیدماجراجوییحاضرحالدر
در. نداپرداختهسوریهرژیمسرنگونیجدیدمرحلهوعراقعملیتجزیهبهالمللیبینتروریسمبامبارزهبهانهبهعربجهان
لمستقدولتیکسرزمینهايبمبارانوهابارانموشکزیراآیدمیعملبهسوریهبهواقعینظامیتجاوزماچشمانبرابر

متحدللمسازمانامنیتشورايویژهقطعنامهاساسبریعنیبگیردصورتمورددودرتنهاتواندمیباشد،کهايبهانهبهربه
درآنهاازیکهیچمشخصموردایندرداریم،اطالعماکههمانطور. مربوطهمستقلکشوررسمیحکومتدرخواستبهیا

المیاسدولت«جملهازوتروریستیهايسازمانفعالیتانتقالبهعربیکشورهايبعضیوغربمتحده،ایاالت! نیستکار
. دآورنمیعملبهراخودهايتالشنهایتمنظوراینبهودارندبیشتريچههرعالقهبزرگقفقازسرزمینبه»شاموعراق
هیچبهتحوالتاینبهتفاوتیبی. گذاشتخواهدجدياثرماملیامنیتوراهبرديمصالحومنافعبرما،همهبرامراین

.نیستمامنافعجوابگويعنوان

اندفتهنگردرسیهیچکهآیدمینظربهاند؟گرفتهدرسقضیهاینازخزرساحلیکشورهايازتعداديسیاسینخبگانآیا
یالخنیست،دركقابلکهدلیلیبهسیاسینخبگاناین. دهندمیادامه»بازدرهاي«و»جهتیچند«فاسدسیاستبهزیرا

بعاتتبهکهاستراهبردياشتباهبساچهوجدياشتباهاین. شدخواهدآنهاماندنکاررويواستقاللضامنغربکهکردند
میزرخمنطقهثباتوامنیتبراياساسیخطرمنشأکهاستغربژئوپلتیکیهايبازيهمانازیراشودمیمنجربارفاجعه
ادیدهننیزونداردوجودکه»نیروهاتعادل«نوعیکوجهتیچندسیاستبرتأکیدها،بازيایندرشرکتبهتمایل. باشد

داخلیدریايازخزرکهشودمیباعثهمگیاي،منطقهشراکتزمینهدرروسیهوایرانسالهچندینپیشنهادهايگرفتن
آنازامهمهکهشودتبدیلايبالقوهمناقشهمنطقهبهکرد،حلگانهپنجقالبدرآسانیبهرامسایلهمهبتوانآنجاکهما

.گردیدخواهددیگرهايدولتنصیبسودکهحالیدرشدخواهیممتحملخسارات

تضروردربارهمتعدداظهاراتپشتیبانمشخصتدابیرواقداماتزیرااستاقتصاديمؤلفهحالشاملکاملطوربهامراین
روزهبزیرساختولجستیکیمراکزسامانهایجاداي،منطقهنقلوحملمرکزمهمترینبهخزرتبدیلبنادر،ظرفیتتوسعه
موراجاريوضعیت. واقعیتعاونتاخوردمیچشمبهبیشترساحلیکشورهايبینریزوخردرقابت. باشدنمینقلوحمل

خزررداقتصاديواحدفضايگیريشکلساززمینهکنیم،حلسالهدهچندپایانبیمذاکراتطولدرکنیممیسعیماکه
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کشورجپنملیامنیتتأمینبهوضعاین. شودکشورپنجهرمنافعجوابگويتوانستمیآنازکارآمداستفادهکهشودنمی
.کندنمیمساعدتهمساحلی

درماکهوضعاینحاضرحالدر. گذشتواقعیهايگامبههاصحبتازوعملبهحرفازباید! محترمهمکارانودوستان
زاکاالییبخواهیمایراندرمااگرمثال،براي. استآمیزتحقیرواقعاً هستیم،وابستهاروپاوآمریکابههمدیگرباتجارت

تاکنیمبرصوبفرستیماروپایاآمریکابهراآنبخریم،اروپایییاآمریکاییارزاولکاالاینخریدبرايبایدبخریم،آذربایجان
رارکاایناصالً اگر(کنندمنتقلآذربایجانبهراماپولزمانیچهآنهاببینیموبدهندرامعاملهایناجراياجازهمابهآنها

توانمیطورچواقعیتاینپرتودرنیست؟آمیزتحقیروضعاینمگر. کنیمتهیهراخودنیازموردکااليبتوانیمماتا) بکنند
یافت؟خواهداستمرارزمانیچهتابارحقارتوضعیتاینکرد؟صحبتحاکمیتحقدرباره

کشورهاياقتصاديجامعهتشکیلدربارهاصولیطوربهاجالسایندرهمینجاکنممیپیشنهادهمهازاولرابطهایندر
باید.برسدامضابهموردایندربزرگموافقتنامهوشوندآمادهبعدياجالسبراياسنادهمهتابرسیمتوافقبهخزرساحلی

جارتتهمدیگرباملیهايارزازاستفادهبااستثنابالوصرفاً اجالسروزفردايازبتوانندماکشورهايکهکردشروعآنجااز
توافقهبهمکاريوامنیتايمنطقهسامانهایجاددربارهاجالسایندربایداینکهدوم. باشندداشتهاقتصاديروابطوبکنند
یناکهاسترسیدهفراساحلیکشورهايبراي»خزرمنطقهامنیتتأمینتاکتیکوراهبرد«طراحیبهمبادرتزمان. رسید
منطقهایندرماهمهزیرادهدتشکیلرامهمبسیارمنطقهاینزمینهدرماکشورهايازیکهرخارجیسیاستاساسسند

هتوسعخود،هايگذاريسرمایهامنیتمحیطی،زیستسامانهوزیستیمنابعازصیانتبهوداریماقتصاديجديمنافع
فوظمحثباتوامنیتمنطقهایندرتوانیممیهمباماهمهفقط. هستیممندعالقهلجستیکونقلوحملانرژي،هايطرح
.نماییمتبدیلهمکاريوهمجواريحسنشراکت،دریايبهراخزروکنیم

******

اجالسدرایرانجمهوررئیسروحانیحسنسخنرانی»الگوي«گونهاینتهیهضمن»روایران«تحریریههیأتاعضايما،
دواريامیاظهارولی. شدنخواهدایرادهرگزدیپلماتیکعرفبهعنایتباسخنرانیاینکهفهمیممیخوبآستراخان،درسران
هبخزردریايقبالدرمامسئولیت: «شوندگنجاندهجمالتیچنیناقلحدروحانیآقايسخنرانیدرکهکنیممیزیادي
مردمآیندههاينسلکهکنیمایجادشرایطیکهماستوظیفه. شودنمیمحدودسیاسیآنیمالحظاتوزمانیحدود

.»بگیرندبهرهخودآمیزصلحاقتصاديتوسعهبرايخزرمنابعازبتوانندماکشورهاي
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در–مللسازمانتریبونپشتازایرانجمهوررئیسسخنان
-اوباماباراكتهدیدهايوخودازرضایتازپرسخنانبامقایسه
کهبودالمللیبینحادمسایلانتقاديسنجیدهتحلیلوتجزیه
بازیگربلکه»مطرودکشور«یکنهتوسطمسایلاینارزیابی

برخوردارالمللیبینباالياعتبارازکهشدارائهايمنطقهنیرومند
برمبتنیعادالنهجهانینظماصولبرآنخارجیسیاستواست

شکلیهربهخارجیفشارگونههیچپذیرشعدموالمللبینحقوق
زرگبپیشرفت«اینکهگفتتواننمیالبته،. استاستوارباشد،که

روزوردستولیگذشتهسالیکمللسازماندرایرانجمهوررئیسگذشتهسخنرانیزماناززیراباشد»جدیديدیپلماتیک
یرتغیعملدرکردند،برگزارخارجیسیاستنهادهايوکشورهاسرانبانیویوركدرظریفوروحانیآقایانکههاییمالقات
شمتحدانومتحدهایاالتباایرانروابطدرزمانکهساعتیکهآیدمینظربه. استسوریهوايهستهبرنامهشاملونکرده

.استایستادهبازحرکتازشمارد،میرا

پیشسالیکوامسالمتحدمللسازمانعمومیمجمعاجالسدرظریفجوادمحمدوروحانیحسنشرکتکهکسیهر
وباما،اتلفنیتماسزمانآندر. بوددیدهقبالً کهبیندمیرافیلمیدوبارهکهکندمیاحساسباشد،کردهمقایسههمبارا

مصادرهایرانیقاچاقچییکاز2003سالدرآمریکاگمركکهشیردالشکلبهنقرهجامحتیوکريجویانهصلحسخنان
آنازعدبکهبودندپیشسالیکرویدادهايشد،تقدیمروحانیبهنیتحسننشانهبهآمریکاییطرفتوسطوبودکرده

انکارشناسکهگرفتسرازراايهستههايسالحطراحیبهمعطوفهايپژوهشدرتحقیقاتاتمیانرژيالمللیبینآژانس
دربارهخوشبینانکهحالیدر. شودمیانجامایراندرهاپژوهشگونهاینکهدهندمیاحتمالآمریکاییکامالً سازماناین

سیاربنظراظهارطیفرانسهخارجهوزیرفابیوسلورانکردند،میصحبت»ایرانوامریکابینروابطدرتاریخیپیشرفت«
بولقشرطدوبایدشد،اعمال»ایرانیاتم«بامبارزهبهانهبهکههاییتحریمازرهاییمنظوربهتهرانکهکرداعالمگویایی

مسألهکردنمرتبطازوکندقبولراسوریهاوضاعآمیزصلحفصلوحلزمینهدر2-ژنواهدافشرطوقیدبدون«یعنیکند
.»نمایدخودداريخودايهستهمسألهفصلوحلباسوریه

بستهعمومیمجمعآستانهدرمختلف،مجامعوسطوحدرایرانبافعالهايتماسوجودبامتحدهایاالتولیاستعجیب
قانونجدیدویرایشطیمتحدهایاالتکنگرهوکرداعمالایرانیحقیقیوحقوقیاشخاصعلیهراخودهايتحریمجدید
ظرنبهاینکهولو(دادگسترشتوجهیقابلطوربهراهمکاريهايعرصهاویو،تلوواشنگتنبینراهبرديشراکتدرباره

ثابتراخودناپسندشهرتایندیگرباریک»بندخالی«کريحالهماندر). نیستآنگسترشبرايمجالیکهآمدمی
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طرفازجنگاینبهراتهراننیستمیلبیواشنگتنکهسوریهدرالبغداديجهادیونبامبارزهکهداشتاظهاروکرد
.ندارندارتباطیهیچهمباایرانايهستهبرنامهوکند،جلب»کنندگانتوبهائتالف«

ایرانیاتمپیرامونتبلیغاتیهايترفندودودپردهدرباره

تحریموسیلهبهفشاربههمآنهاکه(خوردندشکستاسالمیجمهوريباخودساله35مبارزهدرکهآمریکاسیاسینخبگان
در،)نمودنداحاطهخودهايپایگاهباآنمرزهايامتداددرراایرانهموکردندفعالرا»پنجمستون«همشدند،متوسلها
جهانمابقیکردنمتقاعد–همهازمهمتر–وچیزهمهکردنتهوسروسفیدعنوانبهسیاهمعرفیهنربرآنهاحال،هر
بهذشتهگسالیکطیتهران. شدندمسلطکند،میفراهمراجاريواقعیتصحیحانعکاستنهاواشنگتنکجآیینهاینکهبه

خودايهستهبرنامهبرالمللیبیننظارتوشفافیتایجادزمینهدرسابقهبیاقداماتبهمذاکرات،دراعتمادجوایجادمنظور
.استزدهدست

تأسیساتکردنمجهزبههمواورانیومسازيغنیتعلیقبههممذاکراتجریاندرایرانیطرفآنکهازبعدامر،حقیقتدر
بهداد،تن) بودناپذیرتصوراقدامیکاینکه(المللیبینناظرانبرايهادادهتأمینبرايفنیبانیدیدهوسایلبهايهسته

هرپشتازکهسفیدکاخافرادآناینکهواستنماندهباقیالمللیبینگرانمیانجی6گروهباتوافقتاراهیکهآمدمینظر
بهولی. دباشنداشتهبیشتريآرزويهیچتوانندنمیزنند،میدمایرانباروابطسازيسالمامربهخودپایبنديازتریبونی
گرانمیانجیواسالمیجمهوريبینموافقتنامهانعقادبراياالجلضربعنوانبهکهجاريسالنوامبر24روزقوياحتمال

دوبازيوتزویروسفیدکاختقصیراین. شدخواهدمذاکراتدرنقطهسهبلکهآخرنقطهنهاست،شدهتعیینالمللیبین
.بودخواهدآنپهلوي

هببازوصادقانهمذاکراتبرايایرانآمادگیبردیگرباریکمللسازمانتریبونپشتازخودسخنانطیروحانیحسن
کشوريهعلیغربهايتحریمپردهبیجمهوررئیس. کردتأکیدايهستهبرنامهدربارهجانبههمهتوافقاتبهدستیابیمنظور

کهاستدركقابلوسادهتهرانگیريموضع. خواند»راهبردياشتباه«است،خروشانمنطقهدرثباتوصلحواحهکهرا
ایندرمتحدهایاالتمقیمایرانیاننمایندگانوخارجیگروهیهايرسانهشرکتبارسمیصبحانهدردیگرباریکروحانی

اشاعهعدمامهنپیمانباکاملمطابقتدرکههستیمآمادهفعالیتیبرالمللیبیننظارتترینتنگاتنگبرايما: «گفتمورد
صدورضمانتچنانچههستیمآمادهاورانیومسازيغنیزمینهدرتوجهقابلهايمحدودیتبرايما. آوردخواهیمعملبه

اینآنوداریمبحثقابلغیرشرطیکفقطعوضدر. شودفراهمایرانبهايهستهآمیزصلحهايپژوهشبرايالزممواد
عمومیمجمعدرهمزمانروحانیحسن. »باشدایرانازهاتحریمرفعمعنیبهاتوماتیکطوربهبایدتوافقیهرکهاست

حلزمینهدرمتحدهایاالتباهمکاريگونههیچنشود،حاصلايهستهمسألهدربارهتوافقاتکهزمانیتاکهفهماندصریحاً
.نیستکاردرايمنطقهامنیتمسایلفصلو
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میانهخاوردرگريافراطیوتروریسمواقعیهايسرچشمهدرباره

فعالیتگیرياوجیعنیامروزمسألهترینمهمبهعمومیمجمعاجالسدرایرانجمهوررئیسسخنانعمدهبخشواقع،در
جامعوترعمیقدیدباتهرانشدند،متوجهحاضرانکههمانطورولی. داشتاختصاصمیانهخاوردرتروریستیهايسازمان

. گیردیمنظردرتاریخیوفلسفیبلکهعقیدتینهزاویهازراجاريبحرانایرانزیرانگردمیمسألهاینبهغربرهبرانازتر
اشت،دشباهت»پستواشنگتن«یا»تایمزنیویورك«روزنامهسرمقالهبهبیشترامریکاجمهوررئیسسخنانکهحالیدر

بودلتیدومسئولرهبرسخنرانیاین. خواندپیشبینیازايجنبهباتحلیلیعمیقپژوهشتوانمیراروحانیحسنسخنان
.روستاییچیتبلیغاتیکنهو

وشدتوأمپردهبیخصومتبامللسازمانتریبونپشتازروحانیحسنسخنانباغرباساسیگروهیهايرسانهبرخورد
دركابلقواکنشاین. استنگفتهخاصیچیزهیچوکردهسخنرانیاوکهگردیدمنعکسسطريچندخبرطیفقطاینکهیا

پوزهوباشدکردهازخودکارعوضیجايدرکهايگربههمانندراآنهاتوجهکهندارنددوستغربسیاستمدارانزیرااست
سوریه،نظامیغیرهزارهادهوهزارهاخوناشتباهات،اینبهايکهکنندجلبهاآناشتباهاتبهزنند،میهمانجابهرااش

.استمیانهونزدیکخاوردرغربواردیوانهسیاستقربانیانهمهها،سنیوشیعیانعراق،وافغانستانلیبی،

کهبودایرانکهفهمندمینیکهاآمریکایی«کهداشتاظهارپردهبیشد،ذکرفوقدرکهرسمیصبحانهدرروحانیحسن
راخودمنفینظرصریحاً عمومیمجمعاجالسدرایرانجمهوررئیس. »کرددفاعفروپاشیبرابردرعراقتمامازوبغداداز

زانقطهاینقفقاز،ومرکزيآسیايوخاورمیانهمنطقهمسائلدرغربراهبردياشتباهات: «کردابرازغربهايتالشدرباره
تتحوالدرنادرستهايمداخلهوعراقوافغانستانبهنظامیتجاوز. استکردهبدلافراطیونوهاتروریستبهشتبهراجهان
.»استمیانهخاورمنطقۀدرغلطراهبرداینازروشنیهاينمونهسوریه

ارکدرچیزيچهفهمیدندخوبکهکشورهابرخیسرانبرايمللسازمانتریبونپشتازروحانیسخنرانیازدیگربخش
همهاوکهانددادهمستزنگیدستبهراتیغاطالعاتی،هايسازمانازبرخی: «شدتبدیل»سردآبواقعیدوش«بهاست،

درخوداشتباهاتبهبایداند،داشتهنقشتروریستهايگروهاینتقویتوایجاددرکهآنانهمه. گذراندمیتیغدمازرا
.»کننداعترافگريافراطیشدنپدیدار

باظریفجوادمحمدمالقاتازبعدبالفاصلهآمریکاییطرفکهاراجیفیوشایعاتکهشودخاطرنشانهمینجادرداردجا
ايهستهبرنامهاولموضوعتردید،بدون(نیویوركدرآنهاگفتگويدومموضوعگویاکهنمودادعاوکردپخشکريجان
نظامیانهشببامبارزهدربایدایرانکههستندموافقتهرانبلندپایهمسئولین«برخیاینکهوبودسوریهوعراقاوضاع،)بود

یناکنندهقانعطوربه،»کنددریافتهاگذشتسفیدکاخازعوضدراستامیدوارولیکندبازيتريفعالنقشسنی
ائتالفنامیناعلت. کندنمیامیدقطع»کنندگانتوبهائتالف«بهتهرانکشاندنازواشنگتنکهرساندمیاثباتبهراواقعیت

خودقدیمیسنتبهبناغرب. بودندداعشخالفتتروریستیغولکلیديحامیانواقعدرآناساسیاعضايکهاستآن
ارکتمامخودمنافعضرربهوداوطلبانهصورتبهایرانکهاستامیدواروکندپیشنهادچیزيعوضدرتهرانبهنداردقصد
.دهدانجاممتحدانشوواشنگتننفعبهراسیاه
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وعجیبحالتائتالفگونهایندرتهرانشرکتکهفهماندگروهیهايرسانهنمایندگانبامالقاتدرایرانجمهوررئیس
هربارپیگیمبارزوگرفتهآتشمنطقهدرثباتجزیرهکهچراکندتوبهچیزيبهنبایدایراناوالً،زیراداشتخواهدغریبی

ومالینتأمیمشغولپیشماهچندتاکهکشورهاییریاستتحتائتالفدرشرکتثانیاً،. باشدمیوبودهگريافراطیگونه
کشورهاي«کهکردخاطرنشانروحانی. استپوچیفکرایراننظرازبودند،هاگروهکسایرواسالمیخالفتازحمایت
روشنمللسازماندرروحانیسخناناز. »کننداجراراداعشعلیهعملیاتخارجیبازیگرانازباالترمهارتباقادرندمنطقه

صدقتهرانلذاواستمنطقهدرزورگوییوتروریسمگیرياوجواقعیمقصرکسیچهکهفهمدمیخوبیبهتهرانکهشد
.کندشرکتدیگرانبازيایندرندارد

شکیلتبرايواشنگتنکهائتالفیعملیاتدرتهرانناچیزحتیشرکتگونههرکهچرااستدركقابلشدیدهايفرمولاین
ائتالفتشکیلودمشقازحمایتبرايایرانهايهزینهوهاتالشهمهکهبودخواهدمعنیبدانکند،میجهدوجدآن

دررکتشباراتهرانآبرويکهاستاویوتلوریاضواشنگتن،نفعبه. استرفتههدربهمیانهخاوردرتروریستیضدواقعی
متحدانشوواشنگتنکهسنیوشیعهرویاروییجدیددورتنهانهمعنیبهامراینزیراکننددارلکه»کنندگانتوبهائتالف«

همنطقکشورهايآندرایراناعتباربهشکندندانضربهشدنواردبلکهکنندمیفراوانیگذاريسرمایهآنتحریکدر
رد»کنندگانتوبهائتالف««اینکهوهستندخالفتظهوراساسیمقصرینکشورهاکدامفهمندمیخوبکهبودخواهد

.کندمیدنبالرااهدافکدامامرحقیقت

*****

هگذشتسالدرکهطورهمان: «داشتاظهارمتحدمللسازمانتریبونپشتازسخنانیطیایرانجمهوررئیسروحانیحسن
مسئلهنایبامواجههبرايدرسترویکرداگرکهکنممیتأکیدنیزامسالدادم،هشدارگريافراطیوخشونتتوسعهبهنسبت
هکداردوجودناچیزيشانسمتأسفانه. »رفتخواهیمجهانی،هايبازتابباپرتالطموناآرامايمنطقهسمتبهنشود،اتخاذ
ترامنراجهانملل،سازمانعمومیمجمعتریبونپشتازایرانجمهوررئیسسخنرانی. دهدفراگوشهشداراینبهغرب

کمشدتبهالمللیبینجامعهحاضرحالدرکهاستاوضاعطرفانهبیارزیابیوحقیقتسخناو،سخنولی. استنساخته
.آوردمی
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