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چکیده مطالب

حسن »مالقات تاریخی«اواخر ماه سپتامبر یک رویداد افتضاح آمیز رخ داد. 
روحانی رئیس جمهور ایران با دوید کمرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه مجمع 

تا 1979عمومی سازمان ملل متحد که اولین مالقات رهبران دو کشور از سال 
کنون بوده است، به رسوایی بزرگی کشید که در ایران موج بی سابقه اعتراضات 

ی محض بود زیرا تمام دورویی، را بر انگیخت. انتظار چیز دیگري، ساده اندیش
خودخواهی و سیاست غدارانه غرب نسبت به جمهوري اسالمی ایران در روابط 
بین لندن و تهران مانند یک قطره آب منعکس می شود. جزئیات امر در مقاله 

»که به جنجال بزرگ تبدیل شد»مالقات تاریخی«کمرون: –روحانی «
می »ایران معاصر«ارائه شده است که مقاله اول شماره جدید سی و هفتم مجله 

باشد.

همین رویداد جهت گیري اساسی بحث درباره روابط ایران با غرب را رقم زد که 
مبارزه «بر روي صفحات این مجله منعکس گردیده است. در مطلبی تحت عنوان 

بیش از پیش واضح و روشن می شود که گام هاي حسن روحانی رئیس «آمده است: »در راه ایران دامنه دار می شود
جمهور ایران در جهت نزدیکی سریع روابط با ایاالت متحده و غرب گاهی با روح و خط انقالب اسالمی آیت اهللا 
علی خامنه اي رهبر روحانی جمهوري اسالمی ایران مطابقت ندارد. رهبر روحانی به ویژه از این امر ناراضی است

هاي گروهی معلوم شد، روحانی گویا با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به که همانطور که از فرار اطالعات به رسانه
ایاالت متحده وارد نبرد بر سر ایران شده «. ولی نویسنده مطلبی تحت عنوان »توافقات (فعالً شفاهی) رسیده است

گام هایی که دولت باراك «اوضاع را چنین ارزیابی می کند: »ست؟است: اگر ایران برود، چه چیزي در انتظار روسیه ا
اوباما امروزه در حق ایران برداشته است، قبل از همه هدف جدا کردن این کشور از روسیه را دنبال می کند در 

. دحالی که روابط جمهوري اسالمی ایران با روسیه خیلی آهسته ولی در هر حال به شراکت راهبردي تکامل می یاب
براي ایاالت متحده در این منطقه اهمیت دارد که از تهران در مبارزه بر سر بیرون راندن فدراسیون روسیه از بازار 

مایل مت«. و اما در مقاله »اروپایی و جهانی گاز و تنزل قیمت هاي نفت در جهت تضعیف اقتصاد روسیه استفاده کند
بیش از پیش می توان ادعا هایی را شنید که «آمده است: »شدن تهران به آمریکا تا چه اندازه خطرناك است؟

در این مقاله همچنین پیشبینی مفصل عواقب .»سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران به آمریکا متمایل شده است
هدر مجموع، انعقاد موافقتنامه نهایی با ایران و رفع همه تحریم ها ب«سیاسی و اقتصادي این اقدام ارائه می گردد: 

میلیارد دالر که در بانک هاي خارجی توقیف 100اقتصاد ایران تحرك نیرومندي خواهد بخشید. تهران به قریب به 
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شده است، دسترسی پیدا کرده و از محل صدور نفت درآمدهاي چندین میلیاردي خواهد داشت. در عین حال 
ن براي کاهش وابستگی گازي به روسیه عالقه کشورهاي اتحادیه اروپا نه تنها به دریافت حامل هاي انرژي از ایرا

مندند بلکه حاضرند در ایران در طرح هاي بزرگ سرمایه گذاري کنند. آمریکا نیز خواهان توسعه خط لوله جایگزین 
براي اروپا می باشد. مسئولین بلندپایه ایرانی تا کنون به دفعات اعالم کرده اند که تهران آماده است به اروپا نفت 

.»را به مقدار الزم صادر کندو گاز 

سیاست خارجی جمهوري اسالمی آشکارا اغراق آمیز است »گرایش آمریکایی«ولی در مجموع، نتیجه گیري ها درباره یک نوع 
است که در آن »نزدیکی روابط«تهران و واشنگتن: افسانه ها و واقعیات «که این نتیجه گیري مطلبی تحت عنوان 

تبلیغات آمریکایی مجبور شده است در نبودن موفقیت هاي واقعی در محور «همچنین توضیح داده می شود که 
.»پخش کند»فراهم شدن موجبات براي نزدیکی روابط«افسانه هایی درباره »ایرانی

ر تهران روشن می شود که خط شراکت دو کشوواقعاً از تجزیه و تحلیل نه بیانات بلکه گام هاي واقعی مسئولین دولتی مسکو و 
با وجود همه مشکالت، با پیگیري و بدون توقف پیش می رود که سفر ماه اکتبر نیکالي پاتروشف دبیر شوراي امنیت روسیه 

به مناسبت سفر نیکالي پاتروشف به «به تهران مصداق این ادعاست. جزئیات امر در تفسیر هیأت تحریریه تحت عنوان 
که حاوي وصف مفصل این رویداد است، تشریح شده است. »تهران

روسی این است که تنها در مسیر همکاري مسکو –پیشنهادهاي غرب، تفاوت اصولی آن با شراکت ایرانی »جذابیت«با وجود 
نظریه اي است و تهران می توان توسعه دو کشورمان را فراهم کرده و امنیت منطقه اي را تأمین نمود. ایران کامالً جوابگوي 

راه منطقی، راه تعاون کشورها و جوامع و جستجوي پاسخ هاي جمعی «که والدیمیر پوتین رهبر روسیه اخیراً بیان کرد: 
به چالش هاي فزاینده و مدیریت مشترك خطرات است. جهان به پایه هاي حقوقی، سیاسی و اقتصادي نظم جدید 

ه روسیه ب«مقاله .»کرده و در عین حال رقابت سالم را تشویق کندجهانی احتیاج دارد که ثبات و امنیت را تأمین
به این موضوع اختصاص یافته است.»ایران نیرومند و با ثبات احتیاج دارد

تازه تهدید ها و خطرات ناشی از سیاست غرب، براي مسکو و تهران مشترك هستند که نمونه خزر این واقعیت را آشکار ساخته 
حد اقل دو از پنج کشور «اظهار عقیده می کند که »خزر براي روسیه و ایران»منگنه«است. نگارنده مطلبی تحت عنوان 

انند مهمترین اصل بیانیه سیاسی مصوب اجالس آستراخان درباره ساحلی خزر در نتیجه ترفند هاي غربی نمی تو
عدم حضور نیروهاي کشورهاي فرامنطقه اي در خزر را اجرا کنند. در حقیقت امر براي ما هیچ اهمیتی ندارد که 
چرا آنها قادر نیستند تعهدات خود را اجرا کنند و اینکه این برآیند ویژگی هاي گرایش سیاست خارجی یا فشار 
خارجی باشد. منگنه براي منافع روسیه و ایران ساخته شده ولی اینکه چه وقتی می تواند به هم بسته شده و به 

.»منافع تهران و مسکو لطمه هر چه بیشتري بزند، فقط مسأله زمان است
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وار ایران هراسی استاگر اوضاع منطقه خاور میانه در نظر گرفته شود، واضح و روشن می گردد که سیاست خارجی آمریکا که بر
ایران هراسی آمریکا، پدر «است، موجب رشد تنش و بیدادگري تروریسم در این منطقه شده است. در مقاله تحت عنوان 

»ژاندارم جهانی«همیشه سعی می کرد به »دمکراتیک ترین کشور جهان«از جمله آمده است: »تروریسم است
بگیرد که چه کسی را به اعدام محکوم کند و از چه کسی با یارانه ها تبدیل شود که به طور یکجانبه بتواند تصمیم

و حمایت سیاسی دستگیري نماید. تهران که بعد از پیروزي انقالب اسالمی صداي خود را علیه بی عدالتی فاحش 
نظم جهانی و تصاحب حق تشخیص خوب و بد توسط واشنگتن بلند کرد، به یکی از اهداف اساسی جنگ اعالم 

.»ه اي تبدیل شد که آمریکا در سراسر جهان به عمل می آوردنشد

آیا واشنگتن و بروکسل از اشتباهات خود نتیجه درستی می گیرند؟ قطعًا این کار را نمی کنند که به طول انجامیدن تصنعی 
ات وین. تنش رو به نتایج مذاکر«مذاکرات درباره برنامه هسته اي ایران این واقعیت را به اثبات رسانده است. در مطلب 

اوضاع جاري این مذاکرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.»رشد گذاشته است

واشنگتن به منظور بهبود روابط با ایران قصد ندارد حتی به اندازه یک گام از حمایت از متحدان اساسی منطقه اي خود عقب 
روابط بین ایران و عربستان سعودي: سراب »گرم شدن«اله نشینی کند که بدون تردید ریاض منفور ترین آنهاست. در مق

بدون هیچ گونه اغراق می توان گفت که در ماه هاي اخیر تحوالت اساسی در روابط آمریکایی «آمده است: »در صحرا
ایرانی پیرامون این مسأله رخ می دهد که آیا تهران در ائتالف ضد تروریستی که ایاالت متحده تشکیل می دهد –

ولی. »ملقب شده است، شرکت خواهد کرد اي خیر»ائتالف توبه کنندگان پشیمان«و تا کنون به لقب طنز آمیز 
ه اي که نزدیکی روابط بین تهران و ریاض می دیگر از همین قبیل، فرضی»با نمک«در پرتو این حادثه و حوادث «

ه تا با آنهایی ک»دوشادوش«تواند بر اساس عملیات علیه داعش صورت بگیرد، تخیلی به نظر می آید زیرا تعامل 
دیروز به جهادیون اسلحه و پول می دادند، باعث شک و تردید می شود که نکند متحدان دیروزي دوباره با هم 

.»دست به یکی بکنند

و این علت اساسی آن است که ایران شرکت خود را در ائتالف توبه کنندگان با قاطعیت رد می کند. در تفسیر هیأت تحریریه 
مقامات ایران به نقش «صریحًا اعالم شده است که »آیا ایران عضو ائتالف ضد تروریستی خواهد شد؟«تحت عنوان 

آگاه هستند. اگر تهران در این سناریوي »ائتالف توبه کنندگان«سعودي ها و اهداف نهایی ریاض از شرکت در 
سعودي شرکت کند، این امر به معنی کندن داوطلبانه گور براي خود با بیل خود خواهد بود. مگر ایران به این کار 

.»احتیاج دارد، مگر با ایفاي این نقش موافق است؟ پاسخ این سئوال روشن است

ایرانی و فرآیندهاي جاري بین تهران و غرب –که با دقت تمام همه نکات ظریف روابط روسی »رایران معاص«هیأت تحریریه 
را رصد می کند، طبیعتاً نمی توانست از حوادثی بگذرد که در مناطق به ظاهر داراي اهمیت ژئو استراتژیکی کمتر رخ داده ولی 

یمن در مرکز مبارزه بین ایاالت «نه می توان به مطلب بر منافع جمهوري اسالمی اثر مستقیم می گذارند. به عنوان نمو
اشاره کرد که در آن اوضاع این کشور که دستخوش اختالفات فراوان و جنگ داخلی »متحده، عربستان سعودي و ایران
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در هدر هر حال، آنچه ک«شده است، مورد تجزیه و تحلیل مفصلی قرار گرفته است. نویسنده این مقاله از جمله می نویسد: 
یمن رخ داد، در حد زیادي تقصیر سیاست ایاالت متحده در خاور میانه است. آمریکا بود که افراطیون سنی 
(القاعده و طالبان و سپس داعش) را روي صحنه سیاسی آورد. واشنگتن از پادشاهان خلیج فارس پشتیبانی می 

هاي رنگین به خارج هستند. ایاالت متحده کند که پیروان سلفیت و اسالم افراطی سنی و حامیان صدور انقالب 
با حمایت از سنی ها و مساعدت به گسترش نفوذ آنها از جمله از راه مقابله با شیعیان و ایران، خواه ناخواه موجبات 
یکپارچگی شیعیان در رویارویی آنها با سنی ها را فراهم کرد. آمریکا که به سنی هاي خلیج فارس اسلحه می دهد، 

تحت تحریم قرار داده و حق توسعه انرژي اتمی را از آن سلب نموده است. تجاوز آمریکایی علیه سوریه ایران را 
به ریاست بشار اسد، نماینده گروه شیعی علوي، هم با مبارزه با تشیع ارتباط مستقیم دارد. آمریکا بدین وسیله 

کند که از آن در جنگ جاري نفتی و به نفع پادشاهان سنی عربستان سعودي و کشور نیم وجبی قطر بازي می 
.»گازي علیه روسیه استفاده می نماید

تقدیم حضورتان می شوند، ذکر این »ایران معاصر«در پایان بررسی مختصر مقاالتی که در شماره جدید سی و هفتم مجله 
ود حیله گري ها و ترفند هاي نکته را ضروري می دانیم که خوانندگان ما با وجود بی ثباتی اوضاع منطقه و جهان و با وج

مختلف در رابطه با تهران، مسکو و پایتخت هاي دیگر، همواره می توانند یقین داشته باشند که همیشه اول از دیگران به 
جزئیات مهم ترین رویدادها آگاه خواهند شد. این موضع گیري اصولی هیأت تحریریه صرف نظر از همه تحوالت اوضاع بین 

ییر باقی می ماند.المللی، بال تغ
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بیموجایراندرکهشدتبدیلبزرگیرسواییبهاست،شده

اندیشیسادهدیگري،چیزانتظار. انگیختبررااعتراضاتسابقه
غربغدارانهسیاستوخودخواهیدورویی،تمامزیرابودمحض
تهرانولندنبینروابطدرایراناسالمیجمهوريبهنسبت
.شودمیمنعکسآبقطرهیکدرمانند

سازمانعمومیمجمعاجالسدرشرکتبراينیویوركبهظریفجوادمحمدوروحانیحسنسفرآستانهدرپیشسالیک
نهایتغرببامذاکراتدرکهبودندکردهدرخواستآنهاازعلنیپیامطیاسالمیانقالبپاسدارانسپاهنمایندگانملل،

معظمررهبايخامنهعلیجاريسالدر. »نیفتندسفیدکاخپیچیدهواصولبیهايتوطئهتوربه«وکنندرعایترااحتیاط
جمهوررئیسسفرآستانهدرولیکرد،موفقیتآرزويعمومیمجمعبهويسفردرجمهوررئیسبراياینکهوجودباایران

درالبغداديخالفتبامبارزهدر»واشنگتنوتهرانمشارکت«و»توافق«نوعیکرويکهنمودشدیديانتقادافرادياز
.کنندمیحسابسوریه

هیچغربابایرانروابطدرزداییتنشنظرازاوباماباراكوایرانجمهوررئیسبینگذشتهسال»تاریخی«تلفنیگفتگوي
درودند،برفتهاوپیشوازبهکهکسانیازیکیبازگشت،تهرانبهروحانیحسنوقتی. نداشتدنبالبهتوجهیقابلعواقب

پسندنارفتاراثربرایرانجمهوررئیساعتباربهلطمهولینکردندپرتکفشامسال. کردپرتکفشاوسويبهفرودگاه
.استبدترمراتببهوي،حقدربریتانیاوزیرنخست

سایلمبریتانیایی،–ایرانیروابطبهبودبرايتوانستمیکهایرانجمهوررئیسباساعتهیکگفتگويجریاندرکمرون
لیو. دادسخندادهمکاريضرورتازوفوربهباشد،داشتهسیاسیجديعواقباروپااقتصادبراياغراقبدونومنطقهامنیت

زاحمایتبهراایرانملل،سازمانعمومیمجمعتریبونپستازبریتانیاوزیرنخستکهبودنگذشتههمروزيموقعآناز
اینغربظرنازکهکردمتهمخودکشوردربشرحقوقنقضوايهستهبرنامهدربارهتوافقبهمیلیبیالمللی،بینتروریسم

معهجا«اصطالحبهچشمدراتوماتیکتقریباً طوربهشود،زدهبدانبرچسباینکهکشوريکهاستشدیدترهمهازاتهام
.شودمیتبدیل»مطرود«نوعیکبه»جهانی
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توهیندراینقلحنباولیدهدبروزخوداز»نیتحسن«نمایشیطوربهکردسعیخودسخناندربریتانیاوزیرنخستالبته
دهدشاننکهشوددادهبایدفرصتیایرانبه: «گفتوي. ماندمیساکتاگربودبهترکهکردراکاراینايمتکبرانهوآمیز
درعملدرکهآوردزبانبرراهاحرفاینکشوريبهخطاباو. »مسألهازبخشینهوباشدحلراهازبخشیتواندمیکه

باقیايمنطقهدرامنیتوثباتواحهحالعیندروداردقرارغربپروردهدستاسالمیگريافراطیبامبارزهمقدمجبهه
لهمسأاینجاایرانکهاستاینکمرونمنطقدیگر،عبارتبه. استشدهتروریستیسوزيآتشدستخوشکهاستمانده
کهستاايمسألهشود،میتشویقریاضولندناویو،تلواشنگتن،توسطکهتروریسمیبامبارزهدرایرانهايتالش! است

.کندلحاستعمار،جدیدنوعگسترشازمطیعانهرويدنبالهوغرببرابردرتسلیموسیلهبهراآنشودمیپیشنهادتهرانبه

بریتانیاهراسیایرانتاریخچهبهنگاهی

رانایعمومیافکاردرکهایمکردهتوجهجالبویژگیاینبهدفعاتبهمختلفاجتماعیاقشارازایرانیانباگفتگودرما
بریتانیاازیرشودنمیتعجبباعثامراین. استترشدیدمراتببهآمریکاحقدرمنفیاحساساتازبریتانیابامنفیبرخورد

هايتالشبنايوکردهشروعایراندرراخودکارشرقیهندشرکتکه1616سالازیعنیسال400بهقریبمدتطی
میغارتشرمانهبیراآنکرده،تلقیخودمستعمرهعنوانبهراایرانکشوراینگذاشت،راایراندربریتانیااستعمارگرانه

برندهعنوانبهخودجایزهعنوانبهراآنمنابعوایرانسالچهارصدطیلندن. کشیدمیرارسشانتمامآنمردمازوکرد
.باشدمیبریتانیاامپراطورينیازهايتأمینایران،نقشتنهاکهداشتاعتقادوکردمیتعبیرترقوي

عاري. ادنددنشانراخودتیزدندانفوراًبریتانیاییآقایانخیزند،برخودمالیمنافعازدفاعبرايکردندسعیایرانیانوقتی
عملیاتمالینتأمیبا) شدتبدیلامروزي»پی-بی«بهبعداً که(ایرانی–انگلیسینفتیشرکتکهشودیادآورينیستلطفاز
داردلزومیچهولی. کردایفاکلیدينقشکند،ملیرانفتصنعتبودکردهسعیکهمصدقدولتسرنگونیدر»آژاکس«

تروریستیعملیکطیکهآوریمخاطربههمرا1980سالقضیهچراکنیم؟زندهخودذهندرراپیشقرننیمتاریخدوباره
کارمنددووآمددرنیروهابرخیتصرفبهلندندرایرانسفارت) دادرخآنامثالوالقاعدهظهورازپیشهامدتکه(

سالجاوزتجریاندربریتانیاکهآوردخاطربهراواقعیتایندیگرباریکتوانمی. شدندکشتهایراندیپلماتیکنمایندگی
به»جمالوگل«تمامباراخوددوگانهاستانداردهايدیگرباریکوکردپشتیبانیصدامازایران،به1980-1988هاي

عملدرولیبودکردهتحریمرادرگیرطرفینبهافزارجنگصدوروکردهاعالمراخودطرفیبیرسماًلندن. گذاشتنمایش
شدههابایگانیمالکهواقعیاتاینتشریحخیرازکهاستبهترولی. فرستادمیفراوانیمهماتواسلحهعراقینیروهايبراي

.کردتعبیرهراسیایرانوپردهبیخصومتعنوانبهفقطتوانمیهمرااخیرسالهايحوادث. بگذریماست،

کرد،ياسابقهبیتوهینمسلماناناحساساتبهکهشخصیرشدي،سلمانبهايزنندهاقدامطیانگلیسملکه-2006سال
.نموداعطارابریتانیاشوالیهدرجه
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دریایینیرويویژههايدستههايشناوربرسوارکهدریاییتفنگدار7وبریتانیادریایینیرويافرادازنفر8–2007سال
نیرويویژههايدستهسالهماندر. »کردندگمازخودراهتصادفیطوربه«ایرانسرزمینیهايآبدرکردند،میحرکت
.بودندایرانشرقیجنوبقسمتدرتخریبیعملیاتمشغولزمینی

وانداختهراهگستردههايناآرامیتهراندرکهپرداخت»سبزيمخالفان«مستقیممالیتأمینبهبریتانیا–2009سال
.شدگذاشتهعقیمگرفتند،رادولتطرفقاطعیتباکهایرانمردمتوسطکهکردندمیتهیهراکودتایی

فرادااین(ويايمیانهخاورمعاونسمتبهبارتآلیستروبریتانیاخارجهوزیرمقامبههیگویلیامانتصاب2010سالدر
تانیاییبری–ایرانیروابطبراي) بودندبریتانیاپارلماندر»اسراییلدوستکارانمحافظه«گروهاعضايانتصاباینازقبل
ایرانیدضائتالفاعضايترینفعالازیکیبهوگذاشتهکنارراداريخویشتنگونههرلندن. نیاوردارمغانبهخوبیچیزهیچ

دیديشخطبامطابقتهراندربریتانیاسفارتزمانهماندر. شدتبدیلاروپااتحادیهدرایرانعلیهشدیدسیاستمجريو
ماهواپیبهسوختفروشازبریتانیاهايفرودگاهوکرددنبالراویزاصدورکردنمحدودسیاستبود،کردهاتخاذلندنکه

لتکمیبراي. بوداروپااتحادیهیکجانبههايتحریمحدودازخارجحتیاقداماینکهکردندخودداريایرانیمسافربريهاي
میلیاردکیحدودتصنعیهايبهانهبهانگلیسهايبانککهکرداضافهتوانمیتهرانعلیهلندنخصمانهاقداماتلیستاین

.کردندتوقیفراایرانیداراییپوند

تهران»سیاسیگرایانآرمان«براي»استریتداونینگ«هايتلهوکارهاراه

بهنسبتد،کردنمیدنبالراایرانیضدوخصمانهآشکاراسیاستکهبریتانیاسیاسینخبگانکهاستاینتوجهجالبنکته
روابطدرکهکردندمیسعیهمیشهودادندمیبروزخودازراهیستریابهآمیختهحساسیتایرانمستقلهايگامهمه

: استسابقشوهرحقدراخالقبدزنرفتاربهشبیهوضعاینعاديزندگیدر. باشدآخرحرفحرفشانبریتانیایی،–ایرانی
رشوهگناهانهمه»بخشیدن«برايآمادگیدیگرانبرابردرکهزناینولیشدهگرفتهتصمیماتهمهوشدهقطعروابط
.میزندلطمهاوبهسرشپشتدهد،مینشانخودازراسابق

توانمیهکبود»بخشممیراچیزهمه«سبکبهنمایشیهايگامانگیزهمالیمشخصکامالًمنافعبلکهنیتحسننهالبته
هايماستوگذشتهسالسپتامبرماهدرويایرانیهمتايبابریتانیاخارجهاموروزیرهیگویلیامتلفنیتماسمیانایندر

وانیابریتبرايایرانیبازارظرفیت. کردذکررالندنوتهرانبیندیپلماتیکروابطسرگیريازجهتدرمرحلههماندیگر
جلبرفکبهجداً بریتانیااقتصاديوسیاسینخبگانآن،برعالوه. شودمیبرآورددالرمیلیارد60الی40معادلاروپااتحادیه

.اندافتاده»بریتانیااقتصادياحیاي«فکربهآسیاشرقجنوبکشورهايومسلمانکشورهاياقتصادوپول

بهحاضرحالدر. باشدمیبانکیسنتیخدماترشدازترباال%50میزانبهاکنونهمجهاندراسالمیاموالرشدنرخ
سالتاها،پیشبینیبهبنا. بریتانیادرگیشه20جملهازاند،|شدهافتتاحجهانبانک110در»اسالمیهايگیشه«اصطالح
بخشکهخواهدمیلندنکهاستطبیعی. گذشتخواهدمیلیاردهزار1,3حدازجهانیاسالمیهايگذاريسرمایه2014
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وایرانباروابطسازيسالمبدونبریتانیاطرحایناجراي. شودجلببریتانیابهاسالمیهايگذاريسرمایهاینتوجهقابل
روهمینازلندن. بودخواهددشواريکاراسالمیجمهوريمصرفیکاالهايوانرژيعظیمبازاردرخودنفوذتوسعهبدون

.استورزیدهمبادرتتهرانحقدرهامانوربه

منافعواقتصاديمصالحقربانیآسانیبهاخالقیاصولآندرکههستیمبریتانیاییدیپلماسیبرايعاديبازيشاهدما
میقراربرهویجوچوباصلاساسبردیگرطرفباروابط. شودمی) اسالمیخالفتعلیهغربائتالفتشکیلنظیر(مقطعی

ونهگهیچکهشوندمیمتوجهتأخیربادیگرانوکندمیدریافتاقتصاديوسیاسیامتیازاتلندنشرایطایندر. شود
کمرونطرح. کردندواداربریتانیامبهمهايوعدهعوضدرهاگذشتسلسلهبهراآنهابلکهنبودکاردرحقوقبرابرگفتگوي

يچیزعوضدرولیکندوادارهاگذشتبهرااووکنداغوامشخصغیرهايوعدهباراتهرانکهبوداینروحانیباگفتگودر
.ندهد

یایسیاساندیشیسادهرويازافراداین. گیرندمیجديرابازياینکهشوندمیپیداکسانیجهانمابقیوتهراندرولی
اريهمکنبودنجایزدربارهایرانمعظمرهبرايخامنهاهللاآیتمستقیمهايرهنمودخالفبرغربی»پنجمستون«بهتعلق

فتگوگکهدهندمیهاییعالمتغرببهدهد،میتشکیلآمریکاکه»تروریستیضدائتالف«چارچوبدرواشنگتنباتهران
درنهاآ. هاستتحریمرفعروندتسریعهدفشانکهکنندمیادعاخودرفتارتبرئهبرايآنها. استپذیرامکانخصوصایندر

»اریخیتهايگام«گونهاین. اندبستهامیدگفتگو،مقابلطرفنهوحریفانهمانا–حریفانگذشتوانعطافبهزمینهاین
.دهندنمیالمللیبینصحنهدرایراناعتباربرايزیانوسیاسیهاياستفادهسوءرسوایی،جزاينتیجه

مودنپخشهاییشنیدهکريجانباظریفجوادمحمداخیرمالقاتپیدرامریکاییطرف. نیستاینطورکمرونقضیهتنها
اینکهوبودسوریهوعراقاوضاع،)بودايهستهبرنامهطبیعتاً اولموضوعکه(نیویوركدرآنهاگفتگويدومموضوعگویاکه

امیدوارلیوکندبازيتريفعالنقشسنینظامیانشبهبامبارزهدربایدایرانکهموافقندتهرانبلندپایهمسئوالن«برخی
.»آورددستبهمعینیهايگذشتسفیدکاخازخودکمکعوضدراست

ایرانجمهوررئیساظهاراتکهآمدپیشاتریشجمهوررئیسفیشرهاینتسباروحانیحسنمالقاتپیدرمسألههمین
اروپابرايانرژيمطمئنمنبعبهتواندمیزیرااستبرخوردارانرژينظرازفردبهمنحصرموقعیتازایران«اینکهبرمبنی

هايملحاصدورجایگزینشبکهساختوگازيبازاردرروسیهباراهبرديرقابتبهتهرانتمایلعنوانبهفوراً،»شودتبدیل
.شدتعبیرترکیهواروپااتحادیهباهمراهغرببهانرژي

واقعیتاینکمرونوروحانیمذاکراتکهشودنمیغربتزویرودوروییحریفباشد،داشتهمهارتقدرچههردیپلماسی
رفندتهدفاین. داردمبهمیبسیارحالتواشنگتنباولندنباتهرانروابطبهبوداندازچشم. رسانداثباتبهبارزطوربهرا
میمنتفیراايمنطقهمسایلترینمهمدربارهغربوایرانبینراهبرديتوافقاتبهرسیدنامکانکهاستهاییبازيوها

خواهندنتبدیلتهرانبراياطمینانواعتمادقابلشریکبهبلکهراهبرديشریکبهتنهانههرگزغربومتحدهایاالت. کند
ماندهباقیبالتغییراخیرسال35طیآنهاازیکیکهدارندمتفاوتیکامالًغاییاهدافومتفاوتاصوالًهايارزشآنهازیراشد
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د،جدیآفاقومذاکراتدرهاپیشرفتوروابطنزدیکیدربارههاصحبتهمه. استاسالمیجمهوريرژیمسرنگونیآنواست
دبایایرانیجامعهدوستمیهنقسمت. استخیانتیاحماقتها،بازيایندرشرکت. استغرببزرگبازيازبخشیتنها

رکتشهابازيایندرکنندمیسعیکهکنندارزیابیرازنگنهنامداربیژنجملهازوکشوراینمسئولینرفتارهمینطور
.دشوبدلغربباگفتگواساسیاصولبهباید»نخواهچیزيونکناعتماد«اصلنیزواحتیاطوداريخویشتن. کنند

******

المللینبیعمومیافکاربهو»غربباگفتگو«ایرانیطرفدارانترینمهمبهبایدکمرون،دویدشرکتباباررسواییقضیه
مزورانههايدروغنیزوبستهراتهرانپايودستدهدمیترجیحاسالمیجمهوريباگفتگودرغربکهبدهدجديدرس

وعیدووعدهوحرفبانهایرانیطرفهايگذشتجوابکهنداردوجودگیرينتیجهاینبرايدلیلیهیچ. آوردزبانبراي
.شوددادهسیاسیواقتصاديروابطسرگئیازجهتدرمناسبوواقعیهايگامبابلکهاساسبی
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پانکراتنکوایگور

راسعودي–ایرانیروابطحرارتکهسیاسیدماسنجدرجه
زیربلکهصفربرابرنهحتیکهاستسالسیکند،میمنعکس

جمهوريبینریاض،وتهرانبین»سردجنگ. «استصفر
هشدتبدیلواقعیتیبهسعوديعربستانپادشاهیوایراناسالمی

راجاییهرمیانه،ونزدیکخاوراوضاعزیاديحددرکهاست
جزیرهشبهازاعمکندمیبرخوردهمباکشوردواینمنافعکه

هخارجوزیرالفیصلسعود. کندمیتعیینپاکستان،تاعربستان
محمدازمللسازمانعمومیمجمعحاشیهدرسعوديعربستان

دعوتاینآیا. کندسفرریاضبهنزدیکآیندهدرآوردعملبهدعوتایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجواد
آنضرورتدربارهخودجمهوريریاستاولروزهايازروحانیحسنکهسعودي–ایرانیروابطبهبودکهمعناستبدان

است؟پوشیدهعملجامهکرد،میصحبت

دکلیزیرااستدركقابلامراینکهشدمطرحعمومیمجمعحاشیهدردفعاتبهریاضوتهرانبینروابطدورنمايمسایل
بودهآنمبتکرسعودآلخاندانکهداردقرارسعودي–ایرانی»سردجنگ«حوزهدرمنطقه،مسایلازبسیاريفصلوحل

دردخونظارتتحتسرزمینهايدرآمریکاییهايبمبارانازنظرصرفکهاستخالفتیبامبارزهمسایل،اینازیکی. است
.کندمیکاملراحتیاحساسعراق،وسوریه

حالعیندروداريخویشتنبهآمیختهدادند،میهاسئوالاینبهظریفجوادمحمدوروحانیحسنآقایانکههاییپاسخ
تانعربس«کهداشتاظهارگروهیهايرسانهنمایندگانبرايرسمیصبحانهمراسمدرایرانجمهوررئیس. بودخوشبینیبه

تحقمسروابطاینکهدارماعتقاد. نداردقرارایرانملتانتظارموردسطحدرآنباروابطواستمنطقهکلیديکشورسعودي
هکواشنگتنوریاضسیاستارزیابیدرخویشتنداريواحتیاطرعایتضمنظریفوروحانی. »شودترگرمکهاستآن

در. ندکنخودداريآیندهسیاسیتحوالتپیشبینیازوبگیرندراخودجلوينتوانستندشد،منطقهدرجاريبحرانموجب
ریاضوهرانتبینروابطشدنترگرماندازچشموکشوردو»مواضعنزدیکی«نوعیکبهکنایهباالفیصلسعودبامالقاتپی

.شداشارهآیندهماهچندظرف

افکاراتداردزباندیپلمات«کههستیمکالسیکیاصلشدنعملیشاهدمااینکهیاگرفتجديراخوشبینیاینبایدآیا
باروابطسازيسالمکهبودکردهاعالمدفعاتبهخودجمهوريریاستدورهابتدايدرروحانیحسن؟»کندپنهانراخود
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رانناظ. باشدمیایرانخارجیسیاستاولدستاهدافازیکیفارسخلیجحاشیههايپادشاهیسایرباوسعوديعربستان
مههدربلکهنیستسازگارهمیافقطنهریاضوتهرانمنافعزیراکردندمیگوشرااظهاراتاینناباوريباهمزمانآندر

بارکیگذشتهسال. استامانبینبردحالدرهمباواستمتضادکامالًپاکستانولبنانسوریه،عربستان،ازاعممناطق
شدهنتضعیفتنهانهسعوديپادشاهیواسالمیجمهوريمیانهانظراختالفکهرسانداثباتبهراگیرينتیجهایندیگر
.استیافتهبیشتريشدتبلکه

فرتوتخاندانازحفاظتوسیلهعنوانبههراسیایران

نمیدریغجهانسراسردراسالمیگريافراطیووهابیتطلبیتوسعهمالیتأمینازسالچهلطیکهسعودآلخاندان
رداتهاماتکهمدتهاست. گشتخواهدبرخودشپیشبومرنگمانند»صادراتیشر«اینکهفهمیدنمیآخرتاحتماً ورزید،

لآولیشدمیشنیده»اسالمهايآرمانبهخیانت«آنتبعبهو»غربیهايارزشبهپایبندي«بهسلطنتیخاندانحق
ایستادهنهبازحرکتازهمجهادیونعقیدتیتوسعهولی. کردندمیخاموشراصداهااینپولپرداختبازمانیتاسعودي

علیهاسالمیامتبسیججايبهعراقبامبارزهدرپادشاهیکهکردقطعسعودآلباراخودروابطزمانیالدنبن. بود
ریاضباراخوددشمنینکردعجلهاوولی. کنددعوت»حرمینسرزمین«بهراآمریکایینیروهايدادترجیح،»دیکتاتور«

.کندابرازعلناً 

2006سالدرکهاستشدهبرندهالدنبنرقیبالزرقاوي،مصعبابودیدگاهتندروگرایاناسالممیاندرحاضرحالدراما
نشانهاراسالمیکشورهايهايرژیمیعنی»نزدیکدشمن«همهازقبلبایدجهادتیرتیزنوكکهداشتاعتقاداو. شدکشته

طبعاببکامالًنظرنقطهاینکهاستگفتنی. هستندسلفی»ناباسالم«مخالفاستثنابالآنهاهمهوي،عقیدهبهزیرارود
سالماترور«کمکبهوکنندمیاستفادهمیانهونزدیکخاوربازسازيبراي»گراییاسالمبرگ«ازکهاستغربنیروهايآن

زیراکاهدنمیسعودآلمشکالتازامراینولی. نمایندمیعملیراخارجیسیاستزمینهدرخودهايسناریو»گرایان
هبوشوندمیمصرفدریغبیپردهپشتبازانعروسکتوسطوهستندتوپدمگوشتواقعدرکهجهادیونیعمدهبخش
برخورداراسالمیجهانرهبريحقازتنهانهواستمرتد»حرمینخادم«خاندانکهدارنداعتقادندارند،ربطیواقعیاسالم
.باشدداشتهوجودنداردحقحتیبلکهنیست

پادشاهیوپادشاهیداخلدرجديبحرانباآورد،میباربهمرگباريخطرسعودآلبرايکهجهادیوناذهاندرتحولاین
ارشگزکشند،میمحلیگروهیهايرسانهکهاجتماعیانسجامنیکتصویر. شدمصادففارسخلیجمنطقهدرآنمتحدهاي

را-هاروسبهرسدچه–متوسطهاياروپاییاذهانتواندمیکه»مکرمه«اجتماعیهايیارانهتوجهقابلمبالغبارهدرها
پنهانجوانانمیاندرخصوصبهاعتراضاترشدوبحرانآنپشتکهحالیدراستقضیهظاهرتنهادهد،قرارتأثیرتحت
بهکشور،درمتخصصغیرکارگرانخصوصبهومهاجرانشمارتوجهقابلکاهشیعنی»کردنسعودي«کارزار. استشده
.استکردهشروعراخودمعکوسشمارشآنساعتکهاستشدهتبدیلتأخیريبمببهوشدهعملیناسنجیدهطور
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استفادهوخبريغوغايبهآمیختهآمیزجنونهراسیایرانآنوانددادهتشخیصرابحراناینحلراهیکفقطسعودآل
بعدرد. استشدهانتخابنقشاینایفايبرايناپذیربازگشتطوربهکهمدتهاستتهرانکهاستخارجیدشمنسیماياز

. بسوزندنآآتشدربایدسلطنتیخاندانازناراضیاناکثرریاض،امیدبهکهشودمیتحریک»سنیوشیعهرویارویی«عملی،
آنهاهبوکردهمسلحدیروزریاضکهآنهاییفشاربینیعنیسندانوپتکبینراسعودآلتواندمیهراسیایرانازامتناع

نایاینکهواستپوسیدهبنوبیخازخانداناینکهمعتقدندمحلیمردمزیرابگذاردبومیمردمهايتودهودادمیپول
.ماندنخواهدباقیسعودآلبرايجاییآندرکهدارداحتیاجسیاسینظامساختاريايریشهاصالحاتبهکشور

آخرالیویمنبحرین،سوریه،عراق،

وشنیرپاسخدهد،تنتهرانباروابطبهبودبهتواندمیسعوديآلپادشاهیخاندانآیاکهسئوالیواقعیت،اینبهتوجهبا
لآاینکهبهتوجهبا. »رفتخواهدبینازبزوديصورتایندرولیبکندراکاراینتواندمیبله،«کهاستاینآنودارد

چهودیروزچهریاضکهشودمیروشنوواضحدهند،نمینشانخودازراسیاسیجمعیدستهخودکشیبهعالقهسعود
کندمیدرخواستواشنگتنازریاض. دادخواهدگسترشراایرانیضدعملیاتوسنیوشیعهرویاروییدامنهفرداوامروز

یرغپارلمانیائتالفبههمزمانتواندمیوپیونددمیناپذیريتصورهايائتالفبهحالعیندروبکندراکارهمینکه
اعضايدوشادوشاستصدددرسعوديعربستانحاضرحالدرکهاستتوجهجالب. بدهدپولداعشگروهولبنانمذهبی

یکهرزیراندانامیده»کنندگانتوبهائتالف«درستراائتالفاین. کندمبارزهداعشباواشنگتنتروریستیضدائتالفدیگر
.استشدهآلودهترورمالیتأمینبهدستشآناعضاياز

انباراستاندرداعشفعالاعضاي2013سالدسامبر30روز. شودیادآوريجاريسالاوایلحادثهیکنیستلطفازعاري
تمامتقریباًشدندموفقروزهچهارکوتاهمدتطینظامیانشبه. کردندپابرشورشسنتاهلهايعرببراتکاباعراق

اعالمرا»اسالمیخالفت«گرفتند،کهاياراضیدرباراولینبرايآنها. آورنددرخودنظارتتحتراعراق»سنیمثلث«
کهکرداعالمشواهديطیافتاد،اسارتبهکهصحراییفرماندهانازیکیوشدسرکوبآنهاشورشزمانآندر. نمودند
وشورشسازماندهیبرايسعوديویژههايسرویسنمایندگانازمرتبطوربهسالچهاربهقریبطیسازماناعضاي
بانآگاهیبهرااطالعاتاینعراقمقامات. کردنددریافتدالرمیلیون150المالکینوري»شیعه«دولتبهگستردهتهاجم

فعالیتنبهجاینبررسیبهشدمجبورباراولینبرايناپذیرانکاردالیلفشارتحتکهرساندندمللسازماندبیرکلمونکی
زمانآندرزیرانگذشت»«تمایلاعالم«حدازکارالبته. دهدرضایتاسالمیافراطیونبامبارزهراستايدرسعوديعربستان

و(مسکوپیشنهاديقطعنامهصدورازتاورزیدندنمیدریغکوششیهیچازمللسازماندرغربینمایندگیهايهیأت
.آورندعملبهجلوگیريهاتروریستمالیتأمینمنابعبامبارزهدرباره) پکنودمشقتهران،باشدههماهنگ

اساسربتواندمیریاضوتهرانبینروابطنزدیکیکهايفرضیهقبیل،همینازدیگر»نمکبا«حوادثوحادثهاینپرتودر
ولحهاسجهادیونبهدیروزتاکهآنهاییبا»دوشادوش«تعاملزیراآیدمینظربهتخیلیبگیرد،صورتداعشعلیهعملیات

.بکنندیکیبهدستهمبادوبارهدیروزيمتحداننکندکهشودمیتردیدوشکباعثدادند،میپول
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ظیلفسطحدرهافلسطینیمنافعازدفاعوجودباآنبامبارزهبرايپادشاهیکهاستمطلقیشرتهران. سعودآلنظراز
طیفربارهدمحرمانهتوافقاتصورتبهکهبزنددستاسراییلباپیمانتشکیلبهودهدتنناپذیريتصورکاربهاستحاضر
شکیلتاویوتلوریاضنظراز. استشدهتنظیممصريوفلسطینیمسایلتاسوریهولبناناهللاحزبازاعممسایلوسیع

رغیچیزهیچ»المسلمیناخوان«علیهویژههايسرویسمشتركعملیاتاجرايومرتبهايرایزنیبرگزاريائتالف،این
تواندمی»شیعیبیداري«ولیکنندتحملرادوروییبهاسالمجهانطرفازاتهاماتتوانندمیسعودآل. نداردطبیعی
ولاصباپیمانانعقاداسراییل،نظراز. شودمیمشاهدهاسراییلدروضعهمین. شودسیاسیصحنهازآنهابرکناريموجب
ویتتقازکمترمصیبتیدهند،نمیرانندگیاجازهزنانبهوبرندمیرامجرمینسرعاممألدرکنونتاکهاسالمیگرایان
بغرکنندهفلجهايتحریمونشدهاعالمجنگمحرکهنیرويمیانهخاورهايدولتکداماستنکردهفراموشکهاستایران
.اندبودهاسالمیجمهوريعلیه

هنقطایندرریاضوتهرانمنافعجدیدبرخوردمعنیبهنیزنگرفتقرارتوجهموردتقریباً کهیمندراخیرروزهايحوادث
کهلیحادرشدندکشورپایتختصنعا،تصرفبهموفق»اهللانصار«شیعهجنبشاعضايآنجا. استاستراتژیکیژئومهم

ریاضمتحدان-فارسخلیجحاشیههايپادشاهیریاض،حمایتباتنهاکه»انتقالیجمهوررئیس«هاديمنصورعبدربه
مالکعبدالواهللانصارپشتیبانایرانکهکرداعالمداشت،مینگهخوددستدرراامورزمامغربنفتیبزرگهايشرکتو-

پیروزيمجموعدرولیداردخاصیباریکهايجنبهیمناوضاعکهاستبدیهی. باشدمیزیديشیعیانرهبرانالحوثی
جودوغیرهوبحرینلبنان،چونايزدهمناقشهمناطقیمن،ازغیرولی. استسعودآلبرايشیعیچالشمعنیبهاهللانصار
....دارند

******

شناسانیکارایراندرکمرون،باجنجالازبعدنیزوالفیصلباظریفمالقاتازبعدکهاستاینشود،میتعجبباعثکهآنچه
جودونهآنها،گفتهبه. پرداختندموردایندربحثبهودانستندممکنراریاضباروابطجدیدسازيسالمکهشدندپیدا

يهارسانهدرمدتیازبعدچنانچهکردنخواهمتعجب. دارداهمیت»اختالفاتآمیزسازشفصلوحلامکان«بلکهاختالفات
بینتوافقات«دربارههاییگزارشکنند،پخشراایراندربارهتخیلیمختلفادعاهايدارنددوستکههمروسیهگروهی
انتهرکهداردامکانریاضبرايصورتیدرتنها»ایرانباسازش«کهاستاینفقطمسأله. شودمنتشر»سعودآلوتهران

دوبیناختالفات. استناپذیرتصورامریکاینکهبکشددستمنطقهدرخودمواضعهمهازوشدهتسلیمکاملطوربه
یچهبهتواننمینزدیکآیندهدرکهاستعمیققدريبهبخشد،میشدتراآنسعوديبیمارگونههراسیایرانکهکشور

دركخوبیبهراواقعیتایندهند،میتشکیلرااکثریتکهایرانگرايواقعمسئولین. بودامیدوارروابطسازيسالمنوع
.کنندمی
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شد؟خواهدتروریستیضدائتالفعضوایرانآیا

-آمریکاییروابطسئوالترینمهمکهگفتتوانمیاغراقبدون
ضدائتالفدرتهرانآیاکهاستایناخیرهايماهدرایرانی

مستحقکنونتاودهدمیتشکیلمتحدهایاالتکهتروریستی
خواهدشرکتاست،شده»کنندگانتوبهائتالف«آمیزطنزلقب
درنقیضوضدهايشنیدهوشایعاتسیالبخیر؟یاکرد

ازیکیاظهاراتازبعددفعههرکهغربگروهیهايرسانه
کهدهدمینشانشود،میایجادموردایندرایرانیمسئولین

عالقهبکشاند،خودماجراجوییبهراتهراناینکهبهسفیدکاخ
خوردمیچشمبهواقعیتاینهمینطور. داردزیاديالعادهفوق

خاورریقحاطفايبراينداردقصدقطعاًآینده،دراقداماینمثبتتبعاتبهواشنگتنآمیزکنایهاشارهازنظرصرفتهرانکه
.دهدانجامسیاهکارخودضرربهوسفیدکاخبرايمیانه

حاشیههايپادشاهیشاملکهائتالفیدرخودايمیانهخاورمتحدانباهمراهکنونتاجاريسالاوتماه8ازمتحدهایاالت
سرزمینبهسپتامبر،23ازودادانجامراعراقدرداعشنظامیانشبهمواضعبههواییحملهمورد304است،فارسخلیج
اهبمباراننتایجدربارهکافیاطالعاتیهايگزارشوکافیفرصتاوباماباراكدولتکالم،جان. کردواردضربه118سوریه

اتضربگونههیچکه) بودروشنابتداهمانازهشیارناظرهربرايکه(بفهمدراسادهواقعیتاینتاداشتخوداختیاردررا
ایاالتواییهعملیاتبهبریتانیاوفرانسههوایینیرويپیوستن. کندحلراگرایاناسالمخالفتمسألهنیستندقادرهوایی
.شدنخواهدعملیاتاینبیشترموفقیتباعثفارسخلیجهايپادشاهیومتحده

بهخودسپتامبرماهسفرجریاندرایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدکهافتاداتفاقیواقعدر
اآمریکقابلیتوآمادگی«دربارهتهرانجديشبهاتبهزمانآندروي. بوددادههشدارآنازالمللیبینجامعهبهنیویورك

لهوسیبهفقطتواننمیکهاست»سیارسازمانیکاین«زیراکرداشارهخالفتازناشیخطراتبه»صحیحواکنشبراي
.شدخالصآنشرازهابمباران

عملیاتدرشرکتبهراتهرانخودرسمینمایندگانطریقازاستکردهسعیدفعهسهاخیرماهدوطیاوباماباراكدولت
مذاکراتدرآمریکایینمایندگانوبغداددرآمریکاسفیرخارجه،وزیرکريطریقازکاراین. سازدمندعالقهداعشعلیه

وحانیررهبرايخامنهعلیاهللاآیت. گردیددریافتمحکمینسبتاًردجواببارسهولیشدانجامایرانايهستهبرنامهدرباره
اطفیعلحنباورودربایستیبدونظریفبعداندکی. »استآلودهدسشتانکهچرادادیممنفیپاسخما: «داشتاظهارایران
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نشستهپاریسکنفرانسمیزدورکهکشورهاییازبلکهایرانازنههاتروریست«کهمعناستبداناصطالحاینکهدادتوضیح
یناآنها. کردندشرکتداعشازحمایتوتشکیلدرمعینیحددر»کنندگانتوبهائتالف«اعضاياکثر... اندآمدهبودند،

.»استپرداختهخودسازندگانتعقیببهاآلنکهاندآفریدهرا»فرانکنشتاین«

ضدائتالف«درایرانشرکتاحتمالدربارهگروهیهايرسانههايشنیدهوشایعاتاللحن،شدیدهايارزیابیاینازبعد
تشکیل2001سپتامبر11حوادثپیدرآمریکاتوسطاولائتالفکهدارندخاطربهمحترمخوانندگان» (2,0تروریستی

برخیهايتوصیه. شودتلقیایرانبرتبلیغاتیفشاراعمالوسیلهیاکاذباطالعاتعمديپخشعنوانبهباید،)بودشده
ارادتآوردندستبهجهت»کنندگانتوبهائتالف«ایندرمسکووتهرانشرکتبرمبنیداخلیوخارجی»کارشناسان«

نمیایجادچندشاحساسجزچیزيآن،ایرانیضدوروسیضدآشکاراسیاستتلطیف!) امکانفقط(امکانوواشنگتن
اینآنوکنندمیمسکوترامطلباصلسیاسیسفارشاجرايعلتبهیانادانیوجهلخاطربه»مشاوران«این. کنند
محوردیگر،سويازریاضوسویکازپنتاگونواطالعاتسازماننظامی،صنایعآمریکا،خواهجمهوريهايشاهینکهاست

اهدافکهورزندمیایرانیضدوروسیضدعمیقخصومتنیروهااین. دهدمیتشکیلراائتالفاینمحرکهنیرويحتیو
.ندارداشتراکیوجههیچتهرانومسکومنافعباآنهانهایی

هاسعوديجویانهغرضبازي

گريافراطیباقاطعانهمبارزهبرايآمادگیازاخیرهايماهدرکشور،وزیرتاخارجهوزیرازاعمسعودآلرسمینمایندگان
سعوديعمومیوسابقهبیحمایتبابیاناتاینولی. انددادهسخندادندارد،ربطیاسالمبهآنهاگفتهبهکهاسالمیدولتو

دولت«ازاردنجملهازوفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايعضودیگرکشورهايمردموهاکویتیها،
.داردآشکاريمغایرتالبغدادي،»خلیفه««ریاستتحت»اسالمی

وسطتکهنظرسنجییکخالفت،نظامیانشبهمواضعبهآمریکاییهواییضرباتآغازازقبلیعنی2014سالجواليماهدر
دارنداعتقادسعوديعربستانشهروندان!) درصددوونود(%92کهدادنشانشد،انجام»الحیاه«عربیسراسريمعتبرنشریه

جمعجهتروزهچندخیریهعملیات. »باشدمیاسالمیحقوقموازینواسالمیهايارزشجوابگوي«داعشفعالیتکه
شهروندصدها. شدمنجرنقدپول(!) دالرمیلیون14آوريجمعبهروز5طیشد،برگزارکویتدرکهمردمیاعاناتآوري
اتتبلیغهايدعوتبهوپیوندندمیخالفتنظامیانشبهصفوفبهروند،می»جهاد«برايدیگرهايپادشاهیواردنجوان

.گذارندنمیمحلزنداندرجهادیونحبسازهشدارهاوخودکشورهايرسمی

دولت«با»اسالمیپادشاهی«جنگ. استهاسنیمیاندرنفوذزمینهدررقیبهمهازقبلالبغداديخالفتریاض،نظراز
.استپادشاهیفیزیکیوجودبقايآن،جایزهکهاستقدرتسربرشدیدنبردبلکهنیستترورباجنگ»اسالمی

وعراقسنیهايجمعیتلبنان،مذهبیغیرمقاماتمصري،نظامیانیعنیدیگراندستباکهاستامیدوارسعوديخاندان
نفوذیلهوسبدینوکندتصفیهراخودرقیباناینجهادیون،بتواندناتودرمتحدانشومتحدهایاالتنظامیحمایتباوغیره
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ایاالتبا»تروریستیضد«موافقتنامهچارچوبدرسعودآلعلتهمینبه. نمایداعادهخودبهراهاسنیمیاندراعتبارو
هايجمعیتباکار«کهکردنداصرارشد،منعقدجاريسالسپتامبر11تاریخبهجدهبهکريجانسفرجریاندرکهمتحده

اختیارردباشد،خالفتبامبارزهبرايمسلحهايدستهمالیتأمینوتشکیلشاملکه»میانهونزدیکخاورسراسردرسنی
وهاتتروریسبامبارزهدرمتحدانفهرستدرکسیچهکردخواهدتعیینواشنگتن،نهوریاض. بگیردقرارریاضاستثنایی

.شودگنجاندههاتروریستردیفدرکسیچه

راهگموگفتندروغبهدوبارهاوباماباراكدولتکهکردند»بیمه«شرایطیبرايراخودتصمیم،اینتحمیلباهاسعودي
یژهوهايسرویسنمایندگانکهبپردازد»اسدبشارخونینرژیمبامبارزان«بعضیافراطازنگرانیاظهارودیگرانکردن

شاربسرنگونی. کنندمیتبدیل»تروربامبارزان«بهراآنهاودادهتغییرراافراداینگرایششتابباحاضرحالدرسعودي
تناعامشرایطیهیچتحتآنازهاسعوديکههدفاینکهشودتبدیل»تروریستیضدعملیات«بعديمرحلهبهبایداسد
منطقهدرنایرامواضعبهاسدسرنگونیکهاستاینعلتش. استشدهگنجاندهریاضباواشنگتنتوافقاتدرنیزکنند،نمی

»سرديجنگ«درایراناسالمیجمهوريبرسعوديعربستانعملیپیروزيبهوکردخواهدواردايدهندهتکانضربه
.داردادامهکهاستسال35کهشدخواهدتبدیل

ینادرتهراناگر. هستندآگاه»کنندگانتوبهائتالف««درشرکتازریاضنهاییاهدافوهاسعودينقشبهایرانمقامات
کاراینبهایرانمگر. بودخواهدخودبیلباخودبرايگورداوطلبانهکندنمعنیبهامراینکند،شرکتسعوديسناریوي

.استبدیهیسئوالاینپاسخاست؟موافقنقشاینایفايبامگردارد،احتیاج

امریکاستنظامیصنایعجدیدجشن»تروربامبارزهروز«

روز. گیرندمیتصمیمجنگآغازدربارهکهاستسیاسیهايدستگاهبرايممتازي»روغن«همزمانوجنگهرخونپول،
شداععلیه(عملیاتادامهصورتدرما«کهکرداعالمخبريکنفرانسطیمتحدهایاالتدفاعوزیرهیگلچاكسپتامبر26

اینکههدرباروکنیممیهمکاريمربوطههايکمیتهبااکنون. کنیمدریافتمکملیمالیتأمینکنگرهازباید) »روایران«-
فهمیدندهاحرفاینشنیدنباآمریکانظامیصنایعهايالبی. »کنیممیفکریابیم،دستمالیاختصاصاتتصویببهچطور

خصوصبه2015مالیسالبرايپنتاگونايبودجههايدرخواستکاهشبعدبهایناز. »استبزرگهمآنهاخداي«که
تا2009سالازکهنیروهالجستیکیتأمینو»افزارجنگوتسلیحاتخرید«نظیردفاعیصنایعبرايلذیذهايقسمتدر

.نیستکاردریافت،میکاهشمرتباً کنون

قرارداددهکننتولیدشرکتباپنتاگونسوریه،شمالیقسمتدرخالفتنظامیانبهمواضعبهموشکیضرباتازبعدروزسه
سریعرشدبراي»بویینگ«شرکت. کردامضارا»توماهاوك«هايموشکمکملمقادیرخریددربارهدالريمیلیون251

. شوندمیشوندههدایتدالر،هزار25معادلتجهیزاتایننصبباکهشودمیآمادههواییهايبمبعقبیقسمتفروش
.دکننمیتنظیمجدیديهايسفارشبحرینوقطرکویت،عربی،متحدهاماراتسعودي،عربستانپنتاگون،نمایندگان



شد؟خواهدتروریستیضدائتالفعضوایرانآیا18
.............................................................................................................................................................

جنگایندرکهآمریکاعربیواروپاییمتحدانتأمیننیزوخالفتعلیههواییجنگآمریکایی،تحلیلگرانبرآوردهايبهبنا
یابیارزمرکز. کردخواهدرشدفقطآیندهدرهاهزینه. استبرداشتههزینهدالرمیلیاردیکحدودکنونتاکنند،میشرکت

استگرفتهجشنهماستریتوال. استکردهبرآورددالرمیلیارد3,8تا2,4معادلراهاهزینهاینبودجهوراهبرديهاي
Raytheon, Lockheed Martin, Northropمانندنظامیبزرگکارانپیمانسهاممطبوعات،گزارشبهزیرا

GrummanوGeneral Dynamicsجدولازبزرگشرکت500سهامنرخازوشکستهنصابحدStandard &

Poor’sاندافتادهجلو.

ولی.استواقعیجشنآنهاهايالبیونظامیبخشهايشرکتنظامی،کارانپیمانبراي»تروریستیضدائتالف«عملیات
خیرهکالبتهکرد؟خواهندجبرانراآنجنگیعملیاتهايهزینهمگر. کندمیبیگانگیاحساسدیگرانجشنایندرایران
بهموردایندرحرفیحتیشد؟خواهدبرداشتهایرانازائتالفدرشرکتپاسبههاتحریمآیا. استتحریمتحتایرانزیرا

ياهستهبرنامهدربارهمذاکراتبا»اسالمیدولت«علیهعملیاتدرایرانشرکت«کهکردتصریحکري. استنیامدهمیان
والنهمسئگیريموضعگرفتننظردر«ائتالف،درتهرانشرکتصورتدرایرانبهواشنگتنوعدهتنها. »نداردارتباطایران

فعنبهخودهزینهباورایگانطوربهکنندمیپیشنهادتهرانبهدیگر،عبارتبه. چیهیچیعنیاین. »استآیندهدرآن
فوقانکارشناس«تنها. بکندسنیوشیعهرویاروییجدیددوردچارراخودوبکشددستاسدازکند،تالشریاضوواشنگتن

.کندقبولراآنبایدایراناینکهواستایراننفعبهپیشنهاداینکهبگویندتوانندمی»پیشرفتهالعاده

******

در. نندکپشتیبانیمیانهخاوردرآمریکا»تروریستیضدهايبرنامهازندارندقصدکهنیستندمسکووتهرانتنهاواقع،در
عالقهشمارسال13گذشتازبعد. شدندالمللیبینتروریسمبامبارزهجهتدرائتالفعضوکشور90حدود2001سال

»اخالقیحمایت«بهکنندمیسعیآنهااکثرکهاستکمتربرابردو» 2نسخه«تروریستیضدائتالفدرشرکتبهمندان
»ترورباارزهمب«واقعیاهمیتکهاندآموختهجهانیانبهگرایانهاسالمپاییزوعربیبهارلیبی،عراق،افغانستان،. کنندبسنده

تولیدوفوربهووقفهبیآمریکا،خارجهوزارتیعنی»کري–پساکیکارگاه«وسفیدکاخکهبفهمندرااصطالحاتیسایرو
همکاريطریقازمبارزهاینبهاستحاضروداردقرارتروروگريافراطیباواقعیمبارزهمقدمخطدرتهرانامروزه. کنندمی

موضعنایبینیم،میکههمانطور. دهدادامه،»کنندگانتوبهائتالف«بانهولیدیگرکشورهايوپکنمسکو،باتنگاتنگ
.داردمحکمیاساسوپایهایرانگیري
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است؟خطرناكاندازهچهتاآمریکابهتهرانشدنمتمایل
یفرموفوالدیمیر

احتمالدربارههابافیخیالوهاپراکنیسخناززیاديمقدار
خطوایراناسالمیجمهوريفعلیسیاسینظامآوريروزبه

آمدهعملبهایرانجمهوررئیسروحانیحسنخارجیسیاست
دولتانقالبیحالتکردناعتباربیآنها،ازبعضیهدف. است

ابتدایینادانیبرآینددیگرادعاهايکهحالیدراستاسالمی
یاگوکهباشداینتبلیغاتیکلیشهترینرایجاستممکن. است
هالیبرالوکارانمحافظهگروهدوبهمعاصرایرانسیاسیطبقه

آن،برافزون. نیستاینطورقطعاً واقعیتولی. استشدهتقسیم
.استشدهمتمایلآمریکابهایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستکهشنیدهاییادعاتوانمیپیشازبیش

ایرانینخبگانهايویژگی

جمهورينخبگانشدیدنسبتاً یکپارچگیکهاستآنازناشی1979سالاسالمیانقالبپیروزيازبعدایرانموفقیتتاریخچه
رد. کندنمیممانعتایرانیجامعهدرسیاسیوفکريمبارزهازانگیزاعجابطوربهکلیدي،اصولپیرامونایراناسالمی
نایراجمهوريریاستانتخاباتدورهرمثال،عنوانبه. نیستمهمسیاسیمشخصهايشخصیتبرخوردشدتامر،حقیقت
هبومهمفرآیندهايیافتنپایاندهندهنشانهمیشهوشودمیاسالمیجمهوريسیاسیخاصفرهنگگیريشکلموجب

دولتداخلیوخارجیراهبردگستردهوجامعتحلیلوتجزیهاوالً،. باشدمیایرانبرحاکمطبقهداخلدرادواريبستههم
ايهگروهیعنیسیاسینفوذبامراکزونیروهامنافعهماهنگیجدیددورثانیاً،. گیردمیصورتگذشت،کهايمرحلهدر

رهغیواقتصاديکلیدينهادهايانتظامی،ونظامینهادهايسایراسالمی،انقالبپاسدارانسپاهشیعه،روحانیونمختلف
یديکلشخصیتگذرند،میکشورنخبگانمیاندرکهمخفیوبازپیچیدهروندهاياینهمهمرکزدرولی. گیردمیصورت

.ندکمیتضمینراامروزایرانسیاسیساختارتماممتحركهماهنگیوپایدارتوازنواقعدرکهداردقرارکشورروحانیرهبر

موقعیترنظازرهبراوالً،. داردعلتدوایراندرگیريتصمیمسیستمدرفعلیرهبرايخامنهعلیاهللاآیتاستثناییموقعیت
ررهبهماناثانیاً،. استعالیدرجهداورکشور،نخبگانشدهنهادینهمراکزبینروابطدروجامعهدراخالقیاعتبارسیاسی،
بعديمرحلهدردولتعمومیخطاجرايونهاییکردنبنديفرمولمسئولسیاسینظاماینچارچوبدرکهاستروحانی

لقتعجهانینظیرکمرهبرانازدستهآنبهدارد،کهاخالقیخصوصیاتلحاظبهايخامنهعلیاهللاآیتآن،برعالوه. است
شورکسیاسیمعیننیروهايائتالفنمایندهکهایراناسالمیجمهوريرئیسهر. برخوردارندراهبرديتفکرازواقعاًکهدارد
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نظراینازایرانجمهوررئیس. داردخودعهدهبرراایرانمجریهقوهریاستعملدربلکهنیستکشورواقعیرئیساست،
امنضروحانیرهبرهماناولی. استشدههماهنگایرانیبلندپایهنخبگانباکهاستداخلیوخارجیسیاستاجرايمسئول

.باشدمیسیاسیالگوياینتمامچرايوچونبی

ایرانروحانیرهبرویژهموقعیت

نهادهايبرخیاعضاينصبوعزل(رسمیامکاناتازاعماجتماعیوسیاسیاموربرنظارتبرايمتعدديامکاناتازرهبر
نهاییلیستکهرانگهبانشوراياعضايازبخشیروحانیرهبرمثال،عنوانبه. استبرخوردارمذهبیواخالقیو) دولتی

1990هايسالاواسطجمهوررئیسخاتمیوقتی. کندمیمنصوبکنند،میتعیینراجمهوريریاستمقامکاندیداهاي
توافقبهدهمتحایاالتبابایدیافته،خاتمهایرانبهنسبتآمریکاخطسربرمبارزهواشنگتندرکهشرایطیدرکهکردخیال
میاندرداخلیمبارزهکهداشتاعتقادوي. کردطرفداريمتفاوتیاصوالً خطازروحانیرهبرايخامنهاهللاآیترسید،

واتمذاکربرايآمادگیابرازشرایطآندروي،عقیدهبه. یافتخواهدادامهبلکهاستنیافتهخاتمههنوزآمریکایینخبگان
چنداننهدرگذشته. بودايخامنهآقايباحقکهدادنشانبعديحوادث. بودخودراهبرديضعفنمایشمعنیبههاسازش

گرفتننادیدهکردند،میمقابلهدیگرانباکهخودخاصحکومتیگروهتشکیلقدرت،بهنژاداحمديمحمودعالقهدور
داخلدراوضاعدوبارهبازي،خاصقواعدطراحیبرايويهايتالشورهبرخودجملهازودیگرنخبههايگروهدیدگاه
یاسترانتخاباتدرنژاد،احمديبهوابستهشخصیتمشایی،کهاستمنطقیلذا. بودبخشیدهشدتراایرانبرحاکممحافل

اینشود،ایرانجمهوررئیس2013سالدرکسیچهاینکهازنظرصرفکهگردیدمعلوم. شدصالحیتردجمهوري
روزهامکهاستآنامراینعلتمهمترین. باشدداشتهتوجهیقابلتفاوتنژاداحمديمحمودباوخاتمیبابایدسیاستمدار

ایران. استدیگريکشوراینکهگفتتوانمیودارداصولیتفاوت2005سالحتیو1997سالباایراناسالمیجمهوري
زیرااسترساندهاثباتبهوضوحبهراواقعیتاینتهران. استمیانهخاورمنطقهدرايمنطقهابرقدرتتنهاواقعدرامروز
نوانعبهایراناسالمیجمهوري. کندمقابلهمتحدهایاالتباسالسیازبیشمدتطیومؤثرطوربهاستقادرکهدادنشان

هسوریدرجاريحوادثآن،برافزون. کندتحکیموایجادراخودايمنطقهنفوذحوزهاستقادرمنطقهنیرويتریننفوذبا
. هددتغییرخودنفعبهراايمنطقهنیروهايمعادلهشرایطتریننامناسبدرحتیتواندمیتهرانکهدهدمینشانعراقو

میقسوشراکتاینبهراآنهامتقابل،راهبرديمنافعزیرااستبرخوردارچینوروسیهنظیرجهانینفوذباشرکايازایران
.دهد

شود؟میمشاهدهایرانی–امریکاییروابطبهبودهاينشانهچرا

ند؟کمیدنبالراآمریکاییخطایرانجدیدجمهوررئیسروحانیحسنکهاندکردهگیرينتیجهناظرانازبسیاريچراولی
هکشخصاینشدنکاندیداباکند،میارزیابیهوشیاريباراايمنطقهتحوالتکهایرانروحانیرهبرايخامنهاهللاآیت

ایرانکهاستاینواقعیت. یافتدستمطمئنیپیروزيبهاووکردموافقتجمهوريریاستانتخاباتدرنیست،غربدشمن
گروههمهازقبلومنطقهدرعربجهانفزایندهادعاهايوقدرتبهتواندنمیفعالًخود،اقتصاديونظامیتوانوجودبا
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هکفهمدمیحالعیندرتهران. بدهدمناسبیپاسخفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهماهنگیشورايسیاسینظامی
ازراخودریاستسریع،تحولوتغییرحالدرمنطقهایندرایرانمهمبسیارمتحداهللا،حزباسد،رژیمسقوطصورتدر

دركراسعوديعربستانوقطرهايماجراجوییبهشدنکشاندهبودنخطرناكخودنوبهبهمتحدهایاالت. دادخواهددست
ازوریهسدرماچرا«کهکنندپیداراسئوالاینمناسبپاسخبایستیکپیتالتپهدربلندپایههايشخصیت. استنموده

شمالیشبخدروسوریهشمالیقسمتدرجاريسالتابستاندر»کنیم؟میپشتیبانیدیگرتروریستیهايگروهوالقاعده
.شدتقویتتوجهیقابلطوربهداعشتروریستیگروهکعراقغربیو

تعادلأمینتمنظوربهبایدآمریکا. نیستمتحدهایاالتنفعبهمیانهخاوردرعربیعاملحدازبیشتقویتژئوپلتیکی،نظراز
راحیطمسألهحلراهکنندمیسعیحاضرحالدرطرفین. نمایدایفارانقشاینتواندمیایرانکهکندپیداشریکینیروها
هايگروهوقطرسعودي،عربستانتقویتازپیشگیريتهران،هدفترینمهمامروزه. کنندپیداراايهستههايسالح

آمادهخودنوبهبهمتحدهایاالت. دهدتنهاگذشتبهاستحاضرمسألهاینحلجهتايخامنهکهاستسنیرادیکال
برتصمیم: «داشتاظهارجدیداًآمریکاخارجهاموروزیرکريجانمثال،عنوانبه. نمایدرفعایرانازراهاتحریمکهاست
ودادهتنهمکاريبهتهرانکهشرطیبهولیشوداتخاذماهچندمدتظرفتواندمیایرانازالمللیبینهايتحریمرفع

یلیختوافقاینکهرودمیاحتمال. کندفراهمدسترسیخودايهستهبرنامهتأسیساتهمهبهالمللیبینبازرسانبراي
جازهامتحدهایاالتبهایرانباروابطنزدیکی. »داردبستگیایرانآمادگیوکارشفافیتبهامراینکهشودحاصلزودتر

،)سوریهدرروسیهدستاوردهايکردنصفربرابربا(خزرمنطقهدروجنوبیقفقازدربلکهخاورمیانهدرتنهانهدادخواهد
ترکیهوعربجهانتنهانهمواضعتضعیفمعنیبهمتحدهایاالتباروابطنزدیکیایران،براي. کندتضعیفراروسیهنفوذ
.بودمنفیاینقدرتهرانوواشنگتنبینگفتگوازاویوتلبرداشتکهنیستتصادفی. استاسراییلبلکه

. ندکنمیتهدیدراآمریکاهاسالحاینزیرااستايهستههايسالحنگرانکمتروکنددعواایرانباخواهدنمیاوباماباراك
هکحالیدرشدنخواهدگرفتهکاربهآمریکاعلیهدیگريکشورهروپاکستانهند،ایران،اتمیبمبکهفهمدمیخوباو

تایاالولی. استنظرانصاحبازبسیارينظرنقطهاین. استخودشانمشکلهمسایگان،باکشورهااینروابطچگونگی
حسنجاريسالژوئن16روز. باشندداشتههمکاريهمباسنیافراطیهايگروهبامبارزهدرتوانندمیایرانومتحده
اباستحاضرایرانکهکردخاطرنشانداعشهايتروریستشدنفعالخصوصدرسخنانیطیایرانجمهوررئیسروحانی
بامشتركمبارزهدربایدکشورهاهمه: «نمودتأکیدوي. کندهمکاريسنیافراطیهايگروهبامبارزهدرمتحدهایاالت

.»دهیمپایانمیانهخاوردرنظمیبیبهتاکنیمهمکاريهاآمریکاییباتوانیممیما. کنندشرکتتروریسم

اطمیناناظهارلفظیسطحدرایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدوآمریکاخارجهاموروزیرکريجان
اامضراآنوکردههماهنگرانهاییموافقتنامهماندهباقیهايبندوقتاسرعدرحاضرندایرانومتحدهایاالتکهکنندمی

شدهشروعژنودر2013سالنوامبردرکهتهرانايهستهبرنامهدربارهایرانبا5+1گروهمذاکراتاخیردورپنجواقعاً . کنند
بستههاینکوجودبا. شدندتبدیلایرانیوآمریکاییدیپلماسیواقعیدستاوردبهیافتند،خاتمهویندر2014ژوئنماهدرو
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یاروپایوآمریکاییایرانی،هايشرکتبزرگمعامالتبعضیازسفیدکاخاست،نشدهلغوکنونتا2012سالهايتحریم
.دهدافزایشدالرمیلیارد10میزانبهراخودنفتیدرآمدهايشدموفقهاتحریمازبخشیلغوازبعدایران. پوشدمیچشم

هبتهران. بخشیدخواهدنیرومنديتحركایراناقتصادبههاتحریمهمهرفعوایرانبانهاییموافقتنامهانعقادمجموع،در
درآمدهاينفتصدورمحلازوکردهپیدادسترسیاست،شدهتوقیفخارجیهايبانکدرکهدالرمیلیارد100بهقریب

کاهشبرايایرانازانرژيهايحاملدریافتبهتنهانهاروپااتحادیهکشورهايحالعیندر. داشتخواهدمیلیارديچندین
انخواهنیزآمریکا. کنندگذاريسرمایهبزرگهايطرحدرایراندرحاضرندبلکهمندندعالقهروسیهبهگازيوابستگی

استآمادهانتهرکهاندکردهاعالمدفعاتبهکنونتاایرانیبلندپایهمسئولین. باشدمیاروپابرايجایگزینلولهخطتوسعه
.کندصادرالزممقداربهراگازونفتاروپابه

اوباماباراكاهداف

تهرانباسالیکازبیشطیکهاوباماباراكدولتچرا«کهشودمیمطرحسئوالاینولیاستروشناقتصاديسود
انتخاباتآمریکادرامسالپاییزدر. »کند؟امضاراایرانبانهاییموافقتنامهزودترخواهدمیکرد،میاجرامحرمانهمذاکرات

پیروزيدرصدي80احتمالبه»مسئوالنهسیاستمرکز«حاضرحالدر. شودمیبرگزارکنگرهنمایندگانايدورهمیان
انمیانتخاباتازقبلبایداوباماپرزیدنتشرایطایندر. کندمیپیشبینیراکنگرهمجلسدوهردرخواهجمهوريحزب
وافقاتتهمهوکندوضعراهاتحریمجدیدبستهنتواندخواهجمهوريبالقوهاکثریتتابکندنهاییراایرانبامعاملهايدوره

کارابتحالهردرنکنند،اقدامهاتحریماعمالبهنسبتخواهانجمهورياگرحتیدیگر،سوياز. بکندصفربرابرراحاصله
ورددستاآیندهدرخواهانجمهوريکهدهداجازهاوباماباراكکهآیدمینظربهبعید. شودمیمنتقلکنگرهبهدولتازعملی
.دهندنسبتخودبهراايهستهبرنامهسربرایرانبامناقشهحلزمینهدرمهمبسیار

عربستاناخیرمرحلهدر. استمیانهخاوردرشیعیجهانوسنیجهانبینتعادلحفظبهمتحدهایاالتتمایلدوم،عامل
از. استکردهمساعدتمنطقهدررادیکالسیاسیاسالمتوسعهبهفعالطوربه»عربیبهار«اساسیحامیعنوانبهسعودي

حال،عیندر. اندازدمیمخاطرهبهرامتحدانشامنیتومتحدهایاالتملیمنافعسنیعاملحدازبیشتقویتنظر،این
کشوروداینزیرابگیردجديراایرانوسعوديعربستانبینروابطنزدیکیبرمبنیهايفرضیهتواندنمیمتحدهایاالت
وهاارسفتاریخیمناقشاتبهتهرانوریاضبینرویارویی. هستندمیانهخاورمنطقهدرعقیدتیوسیاسیمستقیمرقیبان

فردریک. استمنطقهبرژئوپلتیکیسلطهسربرمبارزهازناشیزیاديحددربلکهشودنمیختمهاسنیوشیعیانها،عرب
ویرانابینرویاروییتوصیفضمن»سیا«سازمانسابقمدیرپتریوسدویدمشاوروآمریکاییسیاسیکارشناسکاگان

میتمخرقیبانازیکهرمشروعیتمسألهبهایرانوسعوديعربستانبینرویارویی: «کندمیخاطرنشانسعوديعربستان
عربستاناماو. استاسالمجهانرهبرنقشمدعیوبردهسئوالعالمتزیرراپادشاهیهرمشروعیتاسالمیجمهوري. شود

میدركراایرانطرفازمذهبیچالشودادهتشخیصراهاسنیرهبرعنوانبهخودموقعیتبرايخطراینجادرسعودي
کارانهتجاوزسیاستبتواندوشودتقویتاقتصادينظرازایرانکهاستآننگرانجداً سعوديعربستانآن،برعالوه. »کند
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میالدنبریاضکهرامنطقهسازياسالمیسیاستسویکازبایدمتحدهایاالتکهشودمیایجادوضعیتی. کنددنبالاي
.بدهدامنیتضمانتسعودآلبهبایددیگر،سويازودهدقرارتأثیرتحت. کند

دولترايباسراییلمسأله. استشدهاسراییلباروابطدربحرانوقوعموجبایرانباآمریکامعاملهکهکردفراموشنبایدالبته
توسطهکاستدمکراسیویتریننوعیکاسراییلآمریکا،نظراز. داردداخلیاهمیتباشد،خارجیکهاینازپیشاوباماباراك
کهاستبنیادینیهايارزشازحمایتبامترادفمتحدهایاالتسیاسیونظامیکمک. استشدهاحاطهاسالمخصمجهان

رااسراییلیالبیعاملداخلیبعددربایدخواهانجمهوريوهادمکرات. زنندمیدمآنازروزهرآمریکاییسیاستمداران
.آمریکاستدرالبیگروهتریننفوذباکهبگیرندنظردر

******

مانتضاسراییلبهتاکندنهاییراایرانبامذاکراتهمهجاريسالنوامبرماهپایانتاکندمیسعیسفیدکاخکالم،جان
سالحارسالجلويشدخواهدمجبورمتحدهایاالتآن،برعالوه. نیستايهستههايسالحساختدنبالبهتهرانکهبدهد
عظمیالاهللاآیتکهاستاینکاراصل. خیریاشودمیانجامکاراینکهدادخواهدنشانزمان. بگیردراغزهنواربهایرانیهاي
.گفتخواهدچیزيچهجمهوررئیسروحانیحسنبهامرنهایتدرايخامنهعلی
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ردچیزيچهبرود،ایراناگر: استشدهایرانسربرنبردواردمتحدهایاالت
است؟روسیهانتظار
آلکسییفوالدیمیر

بهروحانیحسنآنکهازقبلیعنی2013سالدرمتحدهایاالت
جدیدراهبرداجرايبهشود،انتخابایرانجمهوريریاستمقام

نظامویرانیسپسوتضعیفآن،هدف. بودپرداختهتهرانحقدر
ونفتعظیممنابعکردنخودتابعکشور،فعلیسیاسیودولتی

مطیعابزاربهکشوراینکردنتبدیلوایراناسالمیجمهوريگاز
خاورفارس،خلیجمنطقهبرآمریکاییسلطهتقویتخدمتدر

ایرانزیرابودمرکزيآسیايوخزرمنطقهجنوبی،قفقازمیانه،
شدهواقعمناطقاینتقاطعدرکهاستکلیديايمنطقهقدرت
رفتنبایابد،دستهدفاینبهبتواندآمریکااحیاناًاگر. است

شد؟خواهدچهبزرگقفقازومرکزيآسیايدرآنمنافعوروسیهعظیم،کشوراینایران،

واشنگتناساسیهدف

دنبالراروسیهازکشوراینکردنجداهدفهمهازقبلاست،برداشتهایرانحقدرامروزهاوباماباراكدولتکههاییگام
رايب. یابدمیتکاملراهبرديشراکتبههمبازولیآهستهخیلیروسیهباایراناسالمیجمهوريروابطحالیهدرکندمی

یجهانواروپاییبازارازروسیهفدراسیونراندنبیرونسربرمبارزهدرتهرانازکهدارداهمیتمنطقهایندرمتحدهایاالت
درومسکعلیههاتحریماعمالازبعداوباماباراك. کنداستفادهروسیهاقتصادتضعیفجهتدرنفتهايقیمتتنزلوگاز

المللیینبهايتحریمرفعازبعدبازاردرایرانینفتگستردهعرضه. کندمیدنبالپردهبیراسیاستایناوکراین،بارابطه
-80سطحتارانفتجهانیهايقیمتتواندمیسعوديعربستانومتحدهایاالتنفتصادراتافزایشباهمراهکشورایناز

دردالر90معادلنفتقیمتروسیهفدراسیون2015سالبودجهدراینکهبهتوجهبا. آوردپایینبشکهیکبابتدالر75
که(گازاروپاییبازاربهایراناسالمیجمهوريورود. آمدخواهدواردمحکمیضربهروسیهبودجهبهاست،شدهگرفتهنظر

صدورزیراکردخواهدواردجدیدينیرومندضربهروسیهدرآمدهايبه) کندشروع2016سالازراآنصادراتتواندمیایران
درسعوديعربستاننوعیکنقشتهرانبرايدیگر،عبارتبه. دهدمیتشکیلراروسیهدرآمدهاي%70انرژيهايحامل
موجباتنفتهايقیمتسقوطتحریکطریقازسعوديعربستانومتحدهایاالتکهشدندقایلرا1982-1984هايسال
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راریگان1982سالراهبردزیاديحددرسیاستاین. بودندکردهفراهمراشوروياتحادخودوشوروياقتصادفروپاشی
.شدتأییدآمریکادولتمقامعالیمسئولینحضورباتنگیجلسهدرکهکندمیتکرار

منطقهدرآمریکاترکیبیهايبازي

ربستانعترکیه،نظیرايمنطقهدیگرمهمبازیگرانبهوابستگیازرهاییایرانی،محوردرواشنگتنضربهدیگرهدفیک
دخوسیاستمیانهخاوردروکشیدهدستسفیدکاخهايخواستهمهگرفتننظردرازکهاستمصرواسراییلسعودي،

جخلیحاشیهکشورهايازانرژيصادراتبرغرباتکايکهداندمیمهمخودبرايمتحدهایاالتعالوه،به. کنندمیدنبالرا
طبقاینمقابلنیرويبهاستقادرایرانتنها. نمایدتضعیفرااماراتوکویتقطر،سعودي،عربستانهمهازقبلوفارس
رکمتایرانازآنگازيونفتیتوانکهشودآهنگهمعراقباایرانرفتاراگرخصوصبهشودتبدیلايمنطقهنفوذهاي

ابترکیهولی. کنندصادرراقطرگازمعادلگازوسعوديعربستاننفتمعادلنفتهمباتوانندمیعراقوایران. نیست
اهنقشآمریکاییتقسیمدرشدخواهندمجبوراست،عربجهانسیاسیسنتیرهبرکهمصروخودجدیدعثمانیادعاهاي

.بکنندراکارهمینبایدواشنگتندرآنالبیواسراییل. بگیرندنظردرراایرانیعاملبزرگمیانهخاوردر

اسراییلخاطربهاهللاحزبزدنمهارنیزوآمریکانفعبهایرانکمکبهعراقوسوریهمسایلفصلوحل،3شمارههدف
جبرانرانایراايهستهبرنامهزمینهدرواشنگتنهايگذشتوایرانباآمریکاروابطنزدیکیاویوتلبرايبایدکاراین. است
علیههبرناماینزیراشودمیواشنگتننگرانیباعثکمترتهرانايهستهبرنامهکهاستشدهروشنهمهبرکنونتا. کند

شدواهندخمجبورکهکندآرامرااسراییلوسعوديعربستاننظیرايمنطقهبازیگرانتواندمیولییابدنمیتوسعهآمریکا
بااريجسالنوامبرماهتاهاآمریکاییکهرودمیزیادياحتمال. شوندمتکیواشنگتنامنیتیهايضمانتبرپیشازبیش
بهایراناسالمیجمهوريوشدهرفعایرانیضدهايتحریمآنازبعدکهبرسندتوافقبهایرانايهستهبرنامهدربارهایران

ایراناقتصادبهخارجیگذاريسرمایهآنازبعد. کردخواهدپیدادسترسیخوددالريمیلیاردصدهاشدهتوقیفدارایی
میلیارديچندیندرآمدهايازکشوراین. استمیانهخاورسراسريدربهروزيوثباتواحهتنهاایرانزیراشدخواهندسرازیر

.شدخواهدبرخوردارگازونفتصادراتمحلاز

شد؟خواهدپرداختبهاییچه

جملهازوروسیهفدراسیونباهمکاريازامتناعایران،خارجیسیاستدرتغییراتصورتبهبهاییعوض،درهاآمریکاییولی
اضعمودرتغییرات،)کندصادرایرانبهراهاسالحانواعترینمدرنتواندنمیکسیروسیهازغیرکه(فنینظامیهمکاري

دشخواهدتعیینباالییبهاي. کردخواهنددرخواسترامرکزيآسیايوجنوبیقفقازعراق،اهللا،حزبسوریه،بهنسبتآن
ردعاديهايتروریستومزدوراننظامیان،شبهتخریبی،نیروهايتربیتهايپایگاهایجاداجازهصدورشاملتواندمیکه

بهزنیوپوتینوالدیمیرقدرتکردنمتزلزلجهت) ولگاسواحلوقفقازشمال(روسیهبهآنهابعدينفوذبرايایرانخاك
ونسرنگرامحلیهايرژیمکردخواهندسعیمرکزيآسیايدر. باشد) قزاقستانوازبکستانترکمنستان،(مرکزيآسیاي

هبتاجیکستانمسأله. گذاشتخواهندآمریکانظارتتحتراخودگازونفتمنابعکهکنندعوضغربیهايرژیمباوکرده
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آذربایجانخیزگازونفتکشور. کندمیمحسوبآنازبیشحتییابرادردولتراآنایرانزیراشدخواهدحلسادهصورت
حاملتواندمیعراقوایرانخودومذکورسابقشورويهايجمهوريگازونفتوسیلهبهواشنگتن. داردراآیندههمیننیز

طرحکهاستکافیمنظوراینبه. داردصحتگازدرموردخصوصبهامراینکهبکندبیروناروپاازراروسیانرژيهاي
توانمیآنازبعد. گرددصادراروپابهآنوسیلهبهقطروترکمنستانعراق،ایران،گازوشوداحیا»نابوکو«لولهخطساخت

مانیزتا. شودرهاروسیهگازصادراتازطریقاینازتواندمیاوکراینحتی. کشیدسیاهیخط»جنوبیجریان«لولهخطدور
.کردخواهدافتبحرانحدتامااقتصادشود،شروعچینبهروسیگازصادراتکه

کند؟میدركراواقعیتاینمسکوآیا

اآمریکعمومیتالشهايچارچوبدرراتهرانبهنسبتواشنگتنجدیدسیاستعواقبهمهمسکوکهداریمزیاديهايامید
کهدباشکردهمحاسبهآمریکابهوابستهسومیادومدرجهکشوربهروسیهکردنتبدیلوروسیهگلويدادنفشارجهتدر
.استشدهگرفتهنظردرغرببرايخامموادوانرژيارزانهايحاملتأمیننقشتنهاروسیهبرايآمریکاییهايبرنامهدر

.بودنخواهدخبريهمنیرومندمسلحنیروهاياز. بودنخواهدکاردرداخلیوخارجیمستقلسیاستگونههیچ

وصاً مخصآمریکا. شودمیمتوسلجدیديعملشیوهبههولناكبرنامهاینکردنعملیمنظوربهآمریکاکهآیدمینظربه
راروسیهجهتوتااستکشاندهانرژيبخشدراروپااتحادیهبامناقشهواوکراینباژئوپلتیکیمناقشهبهسرفرقتاراروسیه

بتنسسفیدکاخجدیدخطازپیشگیريجهتدرمسکواقداماتموقعاینتاعلت،همینبه. کندمنحرفاساسیمسألهاز
زااساسیخطرکهحالیدراستشدهمتمرکزاروپااتحادیهگازيبازارواوکرایناموردرروسیه. استنشدهمشاهدهایرانبه

داعشبامبارزهبهانهبهسوریهوعراقدرجنگیعملیات. کنندمیراخودکار»یواشکی«هاآمریکایی. شودمینزدیکجنوب
.دهدمیتشکیلرامنطقهاینازروسیهفدراسیونراندنبیرونوایرانفتحآمریکاییخطازبخشی،المللیبینتروریسمو

کند؟نمیاقداممسکوچرا

هنشاناینآیافهمد؟نمیرااوضاعگیرد؟میکمدستراخطرآیاکند؟نمیاقداممسکوچراکهشودمیمطرحسئوالاین
اريجسالسپتامبرماهدرکهشودمییادآوريباشند؟تأثیرگذارهمباعواملاینهمهشایداست؟روسیدیپلماسیضعف

قابلهايطرحفهرستشاملپروتکلایرانوروسیهبیناقتصاديوبازرگانیهايهمکاريمشتركکمیسیونجلسهپیدر
هددنمینشانچیزيونگرفتهصورتحرکتیهیچولیگذشتماهیک. رسیدامضابهدالرمیلیارد70حدودمعادلاجراي

هکبدهدمدرنهايسالحخودارتشبهفوراًبایدایرانآن،برعالوه. باشدداشتهوجودپروتکلاینمفاداجرايبهتمایلکه
400-اسو400-اسهواییضدهايسامانهتهرانبهتواندمیمسکوتنها. استتسلیحاتاینبالقوهکنندهصادرتنهاروسیه

،»کورنت«تانکضدشوندههدایتهايگلوله،T-90Sهايتانک،)35(30-سوخويیا31-میگهايجنگنده،»پانتسیر«یا
تایاالکهاستبدیهی. کندصادررادیگرهايسالحوساحلیدفاعموشکیهايسامانهمدرن،سطحیناوهايوهازیردریایی

ایراناختیاردرراباالسطحاینهايسالح-آمریکاییرژیمبااسالمیانقالبرژیمشدنعوضتااقلحد-ناتوومتحده
منطقهایندرواشنگتنکهچرانکنندتحریکراايمنطقهنیروهايمعادالتدرايریشهتغییراتموجباتتاگذاشتنخواهند
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هايپادشاهیبهاسلحهفروشزیرادادخواهدادامهترکیهوفارسخلیجساحلیکشورهايبانظامیفعالهايهمکاريبه
یدجدهايسفارشدنبالبهعربستانیپادشاهانشود،اضافهایراننفوذافزایشاگر. دهدمیعظیمیبهرهعربیثروتمند
صورتاینغیردرزیرادهدگسترشایرانباراخودروابطفوراًبایدروسیهلذا. شدخواهندواشنگتندامنبهدستنظامی

امینظهمکاريتنهانهحالشاملادعااین. کنددیرگیرد،میسرعتشتابباکهایرانیقطاربرشدنسواربرايتواندمی
وزامرازباید. استآمیزصلحاتمیبرنامهوانرژيهايحاملانرژي،خصوصبهواقتصاديبازرگانیهايهمکاريبلکهفنی
.بودشدهشروعپریروزحتیودیروزکارایناگربودخوباینکهولوکردشروعراکاراین

چینبهضربه

عنوانبهچینامکاناتکردنمحدودآنوداردژئوپلتیکیبلندمدتحالتایران،بهنسبتآمریکاسیاسیخط4شمارههدف
دستبهراهبرديشریکعنوانبهراایراناسالمیجمهوريمتحدهایاالتاگر. استآسیادرواشنگتنبالقوهآیندهحریف
اساسیهدفعنوانبهروسیهدربارهفوقمراتببهعنایتبا. دادخواهددستازرانفتکنندهصادرترینمهمچینآورد،

یندهآدرچیناقتصادمرکزي،آسیايدرگازکنندگانصادراوضاعوگازجهانیبازارمجددتقسیمزمینهدرآمریکاسیاست
.کردخواهدکنترلراانرژيهايحاملجهانیبازارتمامامریکازیرابودخواهدوابستهآمریکابهپیشبینیقابل

یراناعضویتدورنمايکهشانگهايهمکاريسازمانگسترشروندوبریکسچارچوبدرالمللیبینجایگزیننهادهايایجاد
اینبههندپیوستنوایران–چین–روسیهمحورایجاداحتمال. روددرکورهازآمریکاکهشدباعثشد،فراهمنیزآندر

یجهاننقشآنرفتنبینازمعنیبهامراینکهاستمعتقدمتحدهایاالت. شدواشنگتنویژهوحشتوترسباعثمحور،
تدسازانرژيهايحاملاساسیمنابعبرنظارتهمچنین. شودمیمتمسکبدانحداینتاواشنگتنکهبودخواهدآمریکا
.استوابستهبدانغرباقتصاديبهروزيادامهکهرفتخواهد

شودمیروبرووابستهغیرسیاستدادندستازخطرباایران

منطقهبههدوبارناتو،آنتبعبهوآمریکاتهاجمثقلمرکزکهباشددادهتشخیصراواقعیتاینکنونتاکرملینکهامیدواریم
فقطآنجااینکهیاکنندمیدركراواقعیتاینایراندرآیاولی. شودمیمنتقلعراقوایرانبهخصوصبهومیانهخاور
تثبیتازبعدعراقوهاتحریمرفعازبعدایرانوروددارند؟نظردرراشدهکهبهاییهربههاتحریمازشدنرهامقطعیهدف
20تاتوانندمیکشوردواینبرآوردها،برخیبهبنا(2018-2020هايسالتاگار،ونفتجهانیبازاربهداخلیاوضاع

میلیون10-11ازنفتزمینهدرآنصادراتیامکاناتکهراسعوديعربستاننقش) کنندصادرروزدرنفتبشکهمیلیون
.دادخواهدکاهشچشمگیريطوربهگذرد،نمیروزدربشکه

زاایرانیگازنیرومندورودولی. آوردوجودبهرا»جنوبیجریان«خطجایگزینمسیرتواننمیسوریهوعراقایران،بدون
. استدیگريمسأله. استشدهریزيبرنامه2016سالبرايکهعراقگازيصادراتآغازواروپابه»جنوبیپارس«میدان

رنامهبزمینهدرهاگذشتطریقازاستمایلتر،دقیقعبارتبهوشودمیمتکیایرانبرپیچیدهبازيایندرواشنگتن
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بعد. دبکنفراوانیهايگذاريسرمایهانرژيبخشدروکندرفعراهاتحریمکند،برقرارترينزدیکروابطایرانباايهسته
.پرداختخواهدلیبرالغربیبهاسالمیگرايملیحالتازایرانبرحاکمطبقههویتتغییربهآناز

حامیمذهبینیمهتجاروسیاستمدارانوایرانجمهوررئیسروحانیحسنگروهکنندمیسعیهمهازقبلهاآمریکایی
ایاالت(کنندجداروحانیرهبرايخامنهعلیریاستبهکشورمذهبیمقاماتازواسالمیانقالبپاسدارانسپاهازراوي

یراتتغیوایرانروحانیرهبرسالمتیدربارهعمومیافکاردهیشکلجهتدرپلیدتبلیغاتیکارزارمنظورهمینبهمتحده
رنگونیسبرايزوربهتوسلازامتناعوسیلهبدینسفیدکاخ). کرداندازيراهراجدیدروحانیرهبرآمدنکاررويباارتباطدر

وهامعیاراساسبررارژیممنظوربدینکهپرداختدرونازآنکردنفاسدطرحاجرايبهوکردهاعالمراایرانفعلیرژیم
دخواهنمیهمچنین. کردخواهندتشویقراداخلیمخالفانایرانفعلیمقاماتتضعیفبرايوکرده»اصالح«غربیالگوي
.کنندتحریکرا) غیرهوهابلوچکردها،ها،آذري( قومیهاياقلیتباهافارسقومیبینهايتنش

******

هرانتبرحاکمرژیمتغییریاسرنگونیبدونسفیدکاخ. استواشنگتنجهانیهايبرنامهاساسیهدفایرانحاضرحالدر
عادهالفوقفعالیتیبیازنیزووسایلوهاروشهمهازورفتهآخرتاآمریکا. کندعملیراخودجدیدراهبرديخطتواندنمی

نکند،دركراآمریکاتمایالتایرانفعلیرژیماگر. نمودخواهداستفادهکند،نمیدنبالفعالیسیاستمنطقهدرکهمسکو
قلمستسیاستهموطبیعیمنابعبرحاکمیتهمدادندستازآنوبپردازندرابهاباالترینشدخواهندمجبورایرانملت
اسالمیانقالبپاسدارانسپاهفرماندهانوجمهوررئیسروحانیحسناي،خامنهعلیالعظمیاهللاآیتکهامیدواریم. است

دركراایرانبرايهاطرحاینشدنعملیاسفناكعواقبوواشنگتنهايبرنامهکاسهنیمزیرکاسهایرانمسلحنیروهايو
.باشندکرده
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ایرانوروسیهبرايخزر»منگنه«
نیکالیفایگور

وزارتطرفازکهآستراخاندرخزر5گروهسراناجالستفسیر
بسیارشد،اجراپساکی»معجزهخانم«توسطآمریکاخارجهامور

آنهاکهبگویدخواستمیاو. بودتفاوتیبیبهآمیختهومختصر
برشد،صادرکهايبیانیهومالقاتاینولیکردندمالقاتهمبا

. گذاشتنخواهداثريهیچخزرمورددرمتحدهایاالتهايبرنامه
ارزیابیباتوانمیکهاستنظیرکممواردآنازیکیاین

کهمطالبیعمدهبخشزیراکردموافقتمالقاتیکازواشنگتن
پیرامونکهعملیاتیواقعیاتبهشد،آوردهزبانبرآستراخاندر

.نداشتربطییابد،میتوسعهخزرمنطقه

ایندرشدندموفقکهداردشدیديتفاوتکارشناسانیوگروهیهايرسانهبرخیظفرمندانههايگزارشباارزیابیاینالبته،
بهیشرفتپایننکرداعالمدقیقاً کسیالبته. دهندتشخیص»جهشیپیشرفت«نوعیکخزرساحلیکشورپنجسرانمالقات

18ايههماهنگیومذاکراتنتیجهدر. کردپیداراآنتواننمیبینذرهزیراجالسنتایجگذاشتنباحتیزیرامعناستچه
دشایوشدهرونماییدیگرسالدوتا»خزردریايحقوقیرژیمدربارهکنوانسیون«اساسیسندکهشددادهوعده(!) ساله

.دهدبراکاراینمحکمضمانتتواندنمیکسیالبتهکهبرسدامضابهموضوعاینبررسیسالگردبیستمینباهمزمان

25منطقهصاحبساحلیکشورهايازیکهرآنموجببهکهشودمیاعالمعمومیفرمولایندیگردستاوردعنوانبه
حاالو. شودتشکیلاقتصادياستثناییمایلی10منطقهودولتیحاکمیتتحتمایلی15منطقهازکهشدخواهدمایلی
ترجیحساحلیکشورهايولی. باشدمیمشاعیآبیپهنهبقیه،. شودتعیینمنطقهاینمحاسبهبرايمبدأخطوطاستکافی

.کنندمسکوتراهاقسمتاینازاستفادهاصولوبسترهايقسمتحدودتحدیدیعنیاساسیمسایلازیکیدهندمی

کشورهايمسلحنیروهايحضورعدماصلجداگانهطوربهشد،امضاهاکشورسرانتوسطکهايماده19سیاسیبیانیهدر
منافعمنطقهراخزرکهمتحدهایاالتامتناعضمانتعنوانبهشعاريمادهاین. استشدهقیدخزردریايدرايمنطقهفرا

. ودشمیمعرفیجهاناستراتژیکیژئونقطهایندرخودسیاسیونظامیحضورگسترشهايبرنامهازاست،کردهاعالمخود
ندبگذارزیادياحترامدیگردولتهايمنافعوحاکمیتحقبهعامطوربهغربوخاصطوربهواشنگتنکهاستآنبرفرض

.کنیممیمشاهدهرااحترامایناينمونهروزهرماکه



ایرانوروسیهبرايخزر»منگنه«30
.............................................................................................................................................................

درند،کمیتعیینراخزرشعارينهوواقعیروزدستورساحلیکشورهايبرايکهاصولیمسایلازیکهیچدیگر،عبارتبه
برانزمشایدتاشدندموکولبعدبهمنطقه،گرينظامیمانندمسایلناگوارترینوترینحادونشدهحلسراناجالساین
اهپادشیا«اصلهماناین. بروندبینازخودبهخودساحلیکشورهايامنیتهايچالشوخطراتوبگذاردشفابخشیاثرآن
ارجخکشورهايدرروسیهنفوذازاعممسایلسلسلهآندرکهاينقطهخزرکهاستاینفقطمسأله. است»االغیامیردمی

یناازکدامهر. اندشدهتنیدههمبهاروپا،برايانرژيامنیتوخودالمللیبینانزوايکاهشبرايایرانهايتالشنزدیک،
نظرازخزر5گروهکهامراین. یافتخواهدشدتبیشترهمبازنزدیکآیندهدرواستگذاشتهتشدیدبهروجدیداًمسایل
تهرانت،اسروسیهبامشتركاتحادیهعضوآستانه(کندمیفراهممناسبی»ریاضیاکثریت«مسکوبرايخودداخلیترکیب
توسعهکهچرانیستواهیخیالجزچیزي،)استلفظیتعبیربیشتراینکهچندهرشودمیمحسوبراهبرديشریک
واندتمیکهگیردمیشکلخارجیتأثیرتحت»راهبرديمنگنه«نوعیککهدهدمینشانترکمنستانوآذربایجاناوضاع
.کندتضییعجديطوربهراآنمتحدانومسکومنافع

تخیالتبدونآذربایجانانتخابدرباره

یراناجمهوررئیسشد،برگزاریفعلیالهاموروحانیحسنبینآستراخاندرکهمطبوعاتبرايعلنیغیرمالقاتجریاندر
ایانپدرفقطوي. کردخاصیتأکیدکشوردوبینگردشگريوانرژيزیست،محیطتجارت،زمینهدرهاهمکاريتوسعهبر

دوسعهتووامنیت: «شودمیباکوسیاستدرتهراننگرانیباعثدیگرچیزهرازبیشکهکردبیانرامطلباصلگفتگو
این. »کنندمداخلهکهدهیماجازهمابیندوستانهروابطتحکیممخالفکشورهايبهنبایدماواستبستههمبهکشورمان

ستقیمموابستگیومتحدهایاالتوترکیهاسراییل،باآذربایجاننظامیهايهمکاريگسترشازنگرانیبهتلویحیاشاره
لیوبودروشنایرانجمهوررئیسمنظور. است»ثالثطرف«باآنهاازیکیروابطفشردگیبهکشوردوبینهمجواريحسن

.شدبیانوجهترینمالیمبه

. داردانیفراوشباهتآذربایجانبهنسبتمسکوسیاستبهباکوباروابطدرتیزهايگوشهکردنصافبهتهرانتمایلاین
انهدوستخوبروابط«دربارهآذربایجانیوروسرسمیهايشخصیترسمیبیاناتکهاستشدهروشنکههاستمدتالبته
هايیهبیاندربارهامرهمین. کندنمیمنعکسراواقعیاوضاعولیاستدیپلماتیکادبونزاکتنشانهتنها»کشوردوبین

.داردصحتآذربایجانی–ایرانیمربوطه

ترکیه،،اسراییلبافنینظامیوسیاسی–نظامیهايهمکاريگسترشآن،تبعبهوغربنفعبهآذربایجانسیاسیانتخاب
واندتمییفعلیالهام. شودمنحرفانتخاباینازنداردقصدباکو. استپوشیدهعملجامهکهمدتهاستناتوومتحدهایاالت

منافعابکهکندرعایتشرایطیدرراهابیانیهایناستمایلاوکهنیستمعنیبدانقطعاً اینولیکندامضاايبیانیههر
.باشدداشتهمغایرتآذربایجانغربیشرکاي

آذربایجانبینودالرمیلیارد2,583برابرروسیهوآذربایجانبینبازرگانیتبادالت2013سالنتیجهدر: کنیممراجعهآماربه
2012سالارقامازکهشدبرآورددالرمیلیارد4,6معادلآنکاراباباکوتجارتکهحالیدربوددالرمیلیارد1حدودایرانو
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کل%42,6(دالرمیلیون276,1ومیلیارد15بهاروپااتحادیهکشورهايباباکوبازرگانیتبادالت. استبیشتر%10میزانبه
تقریباً) دالرمیلیارد4,063(المنافعمشتركجامعهکشورهايهمهباتجارتازکهرسید) آذربایجانخارجیبازرگانیتبادالت

ولی. ستاترمهمباکوبرايکسیچهکهدهدمیراسئوالیکنندهقانعپاسخارقاماینسادهمقایسه. استبیشتربرابرچهار
فنینظامیهمکاريدیگرانواعآنباوکندصادرروسیهايسالحآذربایجانبهکهزمانیتاکهدارداعتقاددلیلیبهمسکو
.ستنیبیشواهیهايخیالازیکیاین. باشدمیآمیزاغراقباکودرناتووواشنگتننفوذرشدازهانگرانیباشد،داشته

فعالمقابلهاوالً،: داشتعلتدوامراینکهکردمیمحدودراتسلیحاتخریدبهباکودسترسیپیشمدتیتامتحدهایاالت
ولی. »بشرحقوق«زمینهدرباکوازآمریکاخارجهاموروزارتجديهايادعاثانیاً،وکنگرهدرآنهاالبیوآمریکامقیمارامنه

شرایطکشوري،هردرخودحضورگسترشبهواشنگتنعالقهرشدموازاتبهزیراشدمیمشاهدهپیشمدتیتاوضعاین
نگرهکگیريموضعبرگذاريتأثیرجهتدرشدندموفقیفعلینمایندگان. یابدمیتنزل»حاکمرژیمبودندمکراتیک«

.نندکخنثیراکنگرهنمایندگانبرارمنیجمعیتنفوذتابرسندتوافقبهآمریکادراسراییلیالبیرهبرانباآمریکا

کندعملیرامنطقهدراسراییلوترکیهآمریکا،منافعفقطتواندمیزیرانداردزیاديچندانانتخابیفعلیالهامواقع،در
ویژهايهسرویسکهجدیدرنگینانقالباثربراینکهیا) هستندخوشحالوضعاینازاکثراًآذربایجانسیاسینخبگانکه(

دربارهآذربایجانرسمینظرنقطهشرایطایندر. بدهددستازراامورزمامداد،خواهندترتیبآسانیبهمذکورکشورهاي
دارد؟ارزشیچه»خزردرثالثکشورهايمسلحنیروهايحضورعدم«

گرایاناسالم»ترکمنیجبهه«

درتشرکازجمهوررئیسمحمدوفبرديقلیقربانامتناعصورتدرترکمنستانعلیهتواندمیکهسناریوییاگرالبته،
کهگفتتوانمیشود،گرفتهنظردرشود،عملیچینباتوافقاتخاطربهانرژيهايحاملاروپاییوارداتکردنمتنوع

300ساختشاملکهخزرزیردریاییلولهخططرحدرگرفتندتصمیمترکمنستانمقامات. داردخوبیوضعیتآذربایجان
باشد،میباکوناحیهدراياسکلهتاترکمنستانغربدرواقعباشیترکمنازخزربستررويازگازانتقاللولهخطکیلومتر
بزرگلولهخطکهچرااستاروپااتحادیهمنافعجوابگويامراین. شودمیاجراچراوچونبیتصمیماینوکنندشرکت

ت،اسروسیهازانرژيصادراتبهوابستگیکاهشکهآننهاییهدفودهدنمیچندانیبهرهترکمنیگازبدونآدریاتیک
صاحبهايدولتالینفکحقلوله،خطوطگونهاینساختکهاستکردهاعالمکنونتامحمدوفبردي. شدنخواهدحاصل
.شوندعملیخزر5گروهدیگراعضايموافقتبدونتوانندمیهاطرحاینلذاواستخزرمربوطههايقسمت

نیزاست،عیطبیگازکنندهتولیدبزرگترینکهایران. پسنندنمیراخزرلولهخططرحکهنیستروسیهتنهاکهاستبدیهی
لسواحسويبهغرب،بهترکمنستانگاززیادمقادیرکهخواهدنمیقطعاً کهاستپکنمخالفتکار،اصل. استآنمخالف

شارفتحتآبادعشقاستممکنکهشوندمیروبروواقعیخطراینبااروپااتحادیهومتحدهایاالت. شودمنتقلآذربایجان
یاستمدارانستالشباترکمنستان،»وفاداري«تضمینمنظوربهعلتهمینبهوکندنشینیعقبپکنوتهرانمسکو،مشترك

744تانافغانسباترکمنستان. استشدهطراحی»تروریسمخطر«سناریويگازيونفتیهايشرکتتحلیلگرانوواشنگتن
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الستابستاندر. کندمیایجادآلیایدهشرایطافغانستانخاكاز»هاتروریست«هجومبرايکهداردمشتركمرزکیلومتر
ینادفعبرايترکمنستانارتشکهگردیدمعلوم. شددادهنشانترکمنستانمقاماتبهآشکارطوربهواقعیتاینجاري

ت،گرفصورتحمالتآنازبعدکهافغانستانبهترکمنستانخارجهوزیرمردوفرشیداضطراريسفر. نداردآمادگیحمالت
وکردهخوددارياشرارهايدستهبامبارزهدرمشخصهايگامبررسیازويباگفتگودرکرزايحامد. نداداينتیجههیچ

نمیشرایطایندرکهکردتفهیمخودمهمانبهواقعدراو». شودتقویتاطالعاتیهايسرویسهمکاري«نمودپیشنهاد
.بگیردتصمیمیهیچتواند

. داردحکایتواقعیتاینازآبادعشقبهاسالمیجمهوريدفاعوزیردهقانحسینسفرکهدیدپسراهواایرانهمهازاول
این. کردپیشنهادراهاتروریستاحتمالیحمالتدفعسازماندهیزمینهدرکمکترینوسیعمحمدوفبرديبهوي

.کندمکثهارایزنیبرايدادترجیحآبادعشقزیرانکرددریافتمشخصیپاسخدهقانولیکردندگوشراپیشنهادها

ادهددستازراترکمنستانمقاماتدرنفوذاعمالوسایلهمهکنونتاکهاستناگواربسیارنظرآنازروسیهبرايوضعاین
صادراتیگازاستثناییتقریباً خریدار2009سالتاروسیهاوالً،. داردوجوداساسبیهايخیالموردایندرکهاینولواست

کاهشمکعبمترمیلیارد10تاروسیهفدراسیونسرزمینبهترکمنستانگازيصادرات2012سالتاولیبودترکمنستان
اگریاً،ثان. کنندامتناعگازخریدازکاملطوربهدارندقصدکهکردنداعالمروسیگازيهايشرکتنمایندگانجدیداً ویافت
ابتکاردانفقوقتیبود،مندعالقهخزرقارهفالتتقسیمزمینهدرمسکودوستانهرفتاربهمعینیحدتاگذشتهدرآبادعشق

اینیهروسگريمیانجیبدونودوجانبهصورتبهیامستقلطوربهتواندمیکهرسیدنتیجهاینبهکردمشاهدهراروسیه
مسکومککبهبستنامیدجديثباتیبیوقوعصورتدرکهکردگیرينتیجهآبادعشقثالثًا،باالخره،و. . کندحلرامسایل

هکبستمعاملهغرببابایدتر،سادهعبارتبه. شوددعوتمللسازمانصلححافظهاينیروکهاستبهترواستخطرناك
.باشدترکمنیگاززمینهدرغربمنافعرعایتعوضدرفعلیحکومتحفظبرناظر

******

صوبهمسیاسیبیانیهاصلمهمترینتوانندنمیغربیهايترفندنتیجهدرخزرساحلیکشورپنجازدواقلحدسرانجام،
اهمیتیهیچمابرايامرحقیقتدر. کننداجراراخزردرايفرامنطقهکشورهاينیروهايحضورعدمدربارهآستراخاناجالس

ارفشیاخارجیسیاستگرایشهايویژگیبرآیندایناینکهوکننداجراراخودتعهداتنیستندقادرآنهاچراکهندارد
تهرانعمنافبهوشدهبستههمبهتواندمیوقتیچهاینکهولیشدهساختهایرانوروسیهمنافعبرايمنگنه. باشدخارجی

.استزمانمسألهفقطبزند،بیشتريچههرلطمهمسکوو
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»روابطنزدیکی«واقعیاتوهاافسانه: واشنگتنوتهران
پانکراتنکوایگور

برايواقعیباليبه1979سالانقالبپیروزيازبعدایران
ونزدیکخاوردرآمریکاجمهوررئیسششخارجیسیاست

کهاستبدیهیواقعیت،اینبهعنایتبا. بودشدهتبدیلمیانه
جمهوريریاستدومدورهدراوباماباراكکهتهرانباروابطبهبود
آنقدرموفقیتبهتوانستمیکرد،مطرحراموضوعاینخود

مجسمهنصبشایستهکهشودتبدیلسفیدکاخدولتبزرگ
هاآمریکاییکارولی. باشدالمللبینروابطتاریخدرباشکوهی

همینبهومجسمهساختبانهواستگرفتهروابطبهبودبانه
واقعیهايموفقیتفقداناستشدهمجبورآمریکاتبلیغاتعلت

.کندجایگزین»روابطنزدیکیموجباتشدنفراهم«دربارههاافسانهتکثیربارا»ایرانیمحور«در

ظممنومرتبطوربهحاصلهتوافقاتدربارهشایعاتشود،میتکراراصرارومهارتبااساسبیادعاهاي: گذشتنبایدحقاز
زانگیهیجانخبرهايشیفتهکهروسیوغربیگروهیهايرسانهکهاستتوأم»نمکیبا«آنقدرجزئیاتباوشدهپخش

دبع. نمایندمیاضافههمخودشانازچیزيآنها،مجددپخشضمنوگیرندمیراشایعاتاینفراوانشوقوشورباهستند،
هندبدزحمتخودبهاینکهبدونوروزنامهمقالهتادویکیمطالعهازبعدکهشوندمیعملواردمتعددي»کارشناسان«آناز

میشروعشدهانجامعملعنوانبهراآمریکاوایرانبینروابطنزدیکیدربارهبحثکنند،کنترلرااطالعاتاینصحتکه
.کنند

لعوامهمهازقبل. هستندفراوانتهرانوواشنگتندرکهاستعالقهذياشخاصبرفشاراعمالوسیلهتبلیغات،گونههر
رایغربهايشرکتمنديعالقهتمامدقتباآمریکاییدیپلماتیک. دهندمیتشکیلرامنديعالقهایناساساقتصادي

پیشیدیگرانازآنتوسعهدرخواهدمیهرگزکهاستزمینکرهطاليمعادنآخرینازیکیایران: «گفتوکردوصف
يلذیذجایزهاروپااتحادیهاعضايومتحدهایاالتاقتصادبرايایرانی،بازاردرشتهايقسمتوتهرانباهاقرارداد. »بگیرد

وحانیردولتدر»گرایانواقعوطلباناصالح«ازکهمتوسطیوکوچکتجارها،تکنوکراتتوجهقابلقشر. دهندمیتشکیل
برندهآنادندسرباگذشتهسالدرجمهوريریاستفعلیتیمکههستند»امیدوتدبیر«شعارشریکوکنندمیپشتیبانی
.رسانندیاريزمینهایندرغربیهايشرکتبهحاضرندشد،جمهوريریاستانتخابات
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باراكولتدولیداردقرارقدمینیمفاصلهدرنتیجهاینواستنماندهباقیآمریکایی–ایرانیروابطبهبودتاچیزيظاهر،به
مواضعبههبلککردهایجادابهامجوواشنگتنوتهرانبینگفتگودرتنهانهوکردهپایانیبیمکثقدمینیمهمیندراوباما

.استزدهشدیديلطمهایران»غربیانتخاب«طرفداران

سودجوییواصولبین: روحانیدولت

بینواندتمی»دیپلماسیشیخ«کهداشتنداعتقادآنهادويهرزیرابودایرانسیاسینخبگانوملتانتخابروحانی،انتخاب
روابطبازسازيمبرمنیازهايوکرد،میدنبال1979سالانقالبازبعدپیگیرانهطوربهتهرانکهامپریالیستیضدخط

.دکنپیداراطالییوسطیخطشود،عملیغربسويازهاتحریمجنگشرایطدرتواندنمیکهکشوراقتصادواجتماعی

کهشدبرخوردارکاريمحافظهمحیط–ادعاهابعضیبرخالف–وجامعهوسیعاعتمادازایرانجدیدجمهوررئیساقدامات
گیآمادازحدازبیشانتظاراتازرااوتمامنزاکتباحالعیندرولیکردندمیپشتیبانیروحانیازابتداهمانازافراداین

دولتهمتأسفان. داشتندحذربرهاتحریموايهستهبرنامهزمینهدرایراننفعبههاگامبرداشتنبرايغربتماموواشنگتن
واقعوطلباناصالحبینآن،هايمکانیزمبعضینوسازيضرورتواسالمیجمهورياصولبینتعادلایننشدموفقروحانی
کییهمیشهنخبگانمختلفهايگروهبینتعادلبرقراري. کندرعایتراایرانیجامعهکارمحافظهجناحوگراغربگرایان

کینهوخشمباهاگروهازیکیموقتتقویتحتیزیرااستبوده»عالیدرجهسیاسیخلبانی«هايتمرینترینپیچیدهاز
یخصوصسرمایهوگروهسويازفشاربرابردرنتوانستجمهوررئیسجدیددولتولیشودمیروبرودیگرطرفپردهبی

.ایستدبهگروهاینپشتیبانبزرگ

کلیديشخصیتسهاقلحداستعفايتداركووزیرانازیکیاستیضاحبهکارکهبودشدیدلغایتکارمحافظهجناحواکنش
نجاایدرولیکنداصالحرااوضاعتوانستمیخارجیسیاستصحنهدرجديهايموفقیت. کشیدروحانیدولتهیأتدیگر
.شدمنفجر»ایرانباروابطسازيسالمزمینهدرآمریکادورویی«بهموسومتأخیريمین

ايهستهپروندهدربارهمذاکراتوهاتحریمپنهانمعناي

روابطکلیديمسألهراايهستهبرنامهمسایلدرباره5+1گروهباایراناسالمیجمهوريمذاکراتکهآنهاییاشتباهترینمهم
خواهدرقراربشراکتجووصلحفوراًتهرانوواشنگتنبینورسندمیتوافقبهطرفینگویاکه(دانندمیآمریکایی–ایرانی

وچکیکعملیاهمیتاقلحدآمریکاسیاسینخبگانبرايایرانايهستهپروندهکهدارنداعتقادگروهاینکهاستاین،)شد
تغییراتایجادآنواستایرانحقدرآمریکااساسیهدفبهدستیابیجهتدرابزاريتنهاها،تحریمهمومذاکراتهم. دارد

.باشدمیکشوراینخارجیسیاستخطدر

برايانرژيتأمینمنظوربهایراندراتمینیروگاه20ساختبه) 1974-1977(فوردجمهوريریاستزماندرآمریکادولت
گرفت،رافوردجايکهکارترجیمیزماندر1978سالدر. بوددادهرضایتغرب،بهشدهآزادنفتصدوروداخلیاقتصاد
وگسترشجهتدرایرانهايتالشاز«بایدکهرسیدنتیجهاینبهخودهايیادداشتازیکیدرآمریکاخارجهاموروزارت
درایرانکهزمانیتادیگر،عبارتبه. »کردپشتیبانیممکنوسیلههربهواستقبالآننفتیغیرانرژيپایگاهکردنمتنوع
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آمریکاايوفبامتحدوکردمیبسندهخامموادکنندهتأمیننقشبهوبردمیسربهغرببهاستعمارينیمهوابستگیحالت
.نبودایرانايهستههايبرنامهنگرانعنوانهیچبهغرببود،

تکاابدونکشوراقتصاد»دومسازيصنعتی. «دارداحتیاجآمیزصلحايهستهانرژيبهپیشسالسیازبیشایرانامروزه
فناوريوعلمزمینهدرنژاداحمديمحمودجمهوريریاستدورهدوطولدرایران. نداردامکانداخلیغیرنفتیمنابعبر

هبایرانبهتجاوز. استشدهتبدیلخودمستقلخارجیسیاستباايمنطقهقدرتبهوکردهعظیمیپیشرفتباالهاي
واقتصاديهايتحریماعمالصحنه،ازدشمنبرکناريراهترینمطمئنعلتهمینبهوشدخواهدتبدیلواقعیفاجعه
.کنندویرانراایرانجامعهوحدتوثباتکهاستسیاسیهايتوطئهبهتوسل

جلیلیعیدسکهکندمنعقدعیاريتمامموافقتنامهآنايهستهبرنامهدربارهایرانباپیشسالدوحتیتوانستمیواشنگتن
داوطلبانههايمحدودیتهمهاستآمادهاسالمیجمهوريکهداشتاظهارپردهبیرهبر،ازکافیاختیاراتدریافتبا

ازمانزآندرجلیلی. کندقبولراالمللیبیننظارتبرقراريتاهاسانتریفیوژتعدادکاهشازاعمغربیطرفپیشنهادي
اوبه»شد؟خواهدلغومدتیچهازبعدهاتحریمکنیم،امضاراقرارداداینمااگر: «پرسیدغربیوآمریکاییکنندگانمذاکره
بهکاملمیلیبیکهبودغربدیگر،عبارتبه. استايسالهچندینپیچیدهروندهاتحریمرفعکهشددادهسرباالییپاسخ
کهخواستند: یافتشدتتهرانبرايشرایطآنازبعد. دادنشانخودازرااسلحهعنوانبههاتحریمازاستفادهازامتناع

بازرسیهبوشوندتعطیلپژوهشیتأسیساتاکثرشوند،محدودبیشترچههرپزشکیوپژوهشیبعددرحتیاتمیعملیات
االبهايفناوريدیگرهايرشتهبلکهاتمیصنایعتنهانهحالشاملکهشوددادهرضایتايجانبههمهسالهچندینهاي
یکاآمرنهاییهدفولیشماستباحق. استایرانحاکمیتحقکردنمحدودمعنیبهامراینکهبگوییداستممکن. باشد

داد؟خواهدتنحجتاتمامایناجرايبهاسالمیجمهوريمقاماتآیا. نیستروابطتخیلیبهبوديآنهاهدف. استهمین
نمسئولیمیاندرجارينظرهاياختالفغربوآمریکازیرانداردچندانیاهمیتواشنگتنبرايامراینولی. خیرکهالبته

.کنندمیتلقیخودپیروزيمسیردراولگامعنوانبهراایرانی

ايمنطقه»سردجنگ«

ايهگامجايبهوشودنمیمشاهدهایرانباروابطسازيسالمبهآمریکاتمایلایران»ايهستهپرونده«زمینهدراگرولی
ازخودايمنطقههايطرحچارچوبدرتهرانباروابطنزدیکیبهواشنگتنشایدشود،میمشاهدههاتوطئهفقطواقعی
باشد؟امیدوار»تروریسمبامبارزه«درجمله

میربیغوروسمفسرانازبسیاريازبهترخیلیایرانیمسئولینکهشودشروعآنجاازسئوالاینبهپاسخکهاستبهتر
مختلفهايخالفتسازندگانوجهادیونمادروپدرکسیچهاینکهواستافراطفعلیگیرياوجمنشأچیزيچهفهمند

طقیمنکامالًوخونیناوجبهانداختند،راهواشنگتنکاملموافقتبااویوتلوریاضکهایرانعلیه»سردجنگ. «باشدمی
اهللاحزبسوریه،یعنیمتحدانشوتهرانعلیهآنازداشتندقصدکهاندپروراندهراجانوريکشورسهاین. استرسیدهخود

.کننداستفاده»شیعیبیداري«و
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دعاهايااینکهولواسترفتهدرکنترلزیرازگویا»جانور«اینامروزهکهکنندمیتلقینخودمخاطبینبهگروهیهايرسانه
یآمریکایهايشاهینسناریويبا»اسالمیدولت«حمالتکهچرانیستبیشمحضدروغ»کنترلدادندستاز«برمبنی

یب»خالفت«کهاستالزمجنگی»شکندیوارقوچ«یکمنظوراینبه. دارندکاملمطابقتمیانهخاوربازسازيزمینهدر
کردهنگونسررااسدبشارتوانمیباالخره»المللیبینتروریسمبامبارزه«بهانهبه. کندمیبازيرانقشهمیننقصوعیب

پیشازراجديخطراتوکردهاحیارااسالمجهاندرسعوديعربستانرهبريکرد،واردايگرانهویرانضربهاهللاحزببهو
فقطنهتهران. استبازندگانردیفدرآنجايآري،دارد؟جایگاهیچههابرنامهایندرایران. نمودمرتفعاسراییلروي

.زدخواهدچنبرهآندورخصمانهحلقهودادهدستازراايمنطقهمهممواضعامرحقیقتدربلکهخوردهشکست

»ايمنطقهطرح«ایندرشرکتگونههرازعلتهمینبهوفهمندمیخوبیبهراواقعیاتاینهمهایرانعالیمقامات
تالفائ«درشرکتبرايآمادگیدربارهتهراندرنشدهذکرمنابعگویاکه»هاییپیام«دربارهشایعاتهمه. کنندمیخودداري

یاطالعاتجنگوکاذباطالعاتپخشجزچیزيدهند،میهاتحریمتضعیفعوضدر»سعودي–آمریکاییتروریستیضد
.استنشدهخاموشآنپیرامونهرگزاسالمیجمهوريموجودیتسالپنجوسیطولدرکهنیست

بهدیگرسالچندتاکهدهندتنآمریکاباايمعاملهبهغرب،ارادتعوضدرحاضرندکههستنداشخاصیایراندرآري
ا،هلبنانیها،سوريازحمایتازکشیدندستبهکههستندکسانیایراندرآري،. انجامیدخواهداسالمیجمهورينابودي
یناولی. کنندمیدعوتخودکشورداخلیمسایلبهفقطپرداختنوخودمرزهايدرشدنبستهوهافلسطینیها،افغانی

»روابطبودبه«دربارههاافسانهوشایعاتمنبعبهآنهادیدگاهولیکنندمیتعیینراتهرانسیاسیهوايکهنیستنداشخاص
.گرددمیتبدیل

ازغیرچیزيهیچاست؟ماندهباقیچیزيچهتهرانوواشنگتنبینروابطنزدیکینوعیکدربارهشدهپخششایعاتاز
املکتسلیمصورتدرتنهاروابطسازيعاديآمریکایی،نخبگاننظراززیرااستطبیعیامراین. هاپردازيدروغوهاشنیده
کارگاه«وغرببرايخامموادکنندهتأمیننقشبهایرانبازگشتداخلی،وخارجیمستقلسیاستازآنامتناعوتهران
اینهبنداردقصداسالمیجمهوريفعلیریاستکهاستطبیعی. استپذیرامکانملیتیفراهايشرکتمحصوالت»مونتاژ
ازدوررسمی،بیاناتکاسهنیمزیرهايکاسهودیپلماتیکهايگامبعضیوتاکتیکیمانورهاي. دهدتنسازيسالمگونه
بالدننیستند،آنکلیديهايشخصیتويدولتوروحانیجمهوررئیسکهایرانحاکمهدستگاهکههستندراهبرديخط
.کندمی

******

ند،کنمیحلایرانسیاسینخبگانکهراايپیچیدهمسایلنبایدولی. کندمیطیراسختیمرحلهحاضرحالدرایران
ضدطخبهخارج،ازمستمرفشاروداخلیپیچیدهسیاسیهايمناظرهوجودباایران. کردتلقیعطفنقطهنوعیکیابحران

هربهنداردقصدها،شنیدهوشایعاتخالفبرتهران. استماندهپایبندکرد،انتخابپیشسال35کهخودامپریالیستی
چینروسیه،جانبههمهحمایتشایستهایرانگیريموضعاینکهیابددستغربباروابط»سازيسالم«بهشدهکهبهایی

وحمایتاینهايویژگیالبته،. کنندمیدركراآمریکارسمبه»قطبیتکجهان«خطرکهاستدیگريکشورهايهمهو
.استايجداگانهبحثموضوعآن،راهسربرموانع
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یابدمیگسترشایرانسربرمبارزهدامنه
آلکسییفوالدیمیر

رئیسروحانیحسنگامهايکهشودمیروشنوواضحپیشازبیش
گاهیغربومتحدهایاالتباروابطسریعنزدیکیجهتدرایرانجمهور

روحانیرهبرايخامنهعلیاهللاآیتاسالمیانقالبخطوروحبا
امراینازویژهبهروحانیرهبر. نداردمطابقتایراناسالمیجمهوري

معلومگروهیهايرسانهبهاطالعاتفرارازکههمانطورکهاستناراضی
) شفاهیفعالً (توافقاتبهاروپااتحادیهومتحدهایاالتباگویاروحانیشد،

.استرسیده

دارد؟احتیاجیچهروحانیبهمتحدهایاالت

ايهجنبشبعضیحماس،اهللا،حزبنظیراسالمجهانبخشآزاديهايجنبشازسنتیطوربهخمینیانقالبازبعدایران
بهشدنانتخابازبعدروحانیحسن2013سالدراما. کندمیوکردهحمایتغیره،والمنافعمشتركجامعهدراسالمی

مقاومت«وهاجنبشنهوبودخواهدخودملتخدمتدرفقطایرانالمالبیتکهکرداعالمکنایهباجمهوريریاستمقام
ملتعظیمامیدهايانتخاباتیمبارزهجریاندرروحانیتازه. کردتوجههاحرفاینبهکسیکمترزمانآندر. دیگر»هاي

تاکهکردقبولباید. بودآوردهوجودبهاروپااتحادیهوامریکاباايهستهبرنامهدربارهتوافقاتطریقازهاتحریمرفعبهرا
فروشامکانازدوبارهالمللیبین5+1گروهباژنودراولیهتوافقاتبهرسیدنپیدرایران. استشدهانجامزیاديکارکنون
رد،کمیبیدادکهتورمنرخآمد،عملبهجلوگیرياقتصادافتادامهازهمچنین. استشدهبرخوردارجهانیبازاردرخودنفت
فستنیکایرانملتوشدبرطرفجنگخطرکهاستاینکاراصل. استشدهثابتایرانیریالبرابرينرخوشدهزدهمهار

.کنندحلراخودمسایلهمهسرعتبهبتوانندکهامیدوارندحاالوکردنددریافتموقت

اشنگتنونمایندگانواستبرداشتهبلندتريخیلیهايگامروحانیکنیم،باورراگروهیهايرسانهبهاطالعاتفراراگرولی
توافقاتهببنا. استآتالنتیکاردوگاهبهایرانپیوستناحتمالمذاکرات،اینموضوع. کنندمیمذاکرهويتیمبابروکسلو

سردجنگوشدهرهاروسیهبهخودوابستگیازبتوانداروپاتاکردخواهدصادراروپااتحادیهبهراخودگازایرانحاصله،
. زدخواهدلطمهآناقتصاديتوسعهبهامراینکهکردنخواهددریافتراگازاینچینآن،برعالوه. کندشروعراجدید

درمتحدمللسازمانعمومیمجمعاجالسحاشیهدرسپتامبر24روزروحانیبودیم،دادهاطالعگذشتهدرماکههمانطور
»نابوکو«ازگانتقاللولهخطساختطرحادارهمسئولاتریش. کردگفتگوودیدارخوداتریشیهمتايفیشرهانسبانیویورك

الغبهاهزینهاینجمعکهبودنظرمدلولهخطوطبهایراننفتیوگازيمیادینپیوستنمالیتأمینهمچنین. شدخواهد
.شدخواهددالرمیلیارد8,5بر
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داردوجودگوناگونیهايدیدگاهایرانرهبرانمیاندر

ادامههايشیوهدربارهجدينظرهاياختالفروحانیون،ریاستبهایرانبرحاکمنخبگانمحافلداخلدرکهگفتباید
وروحانیحسنکهروحانیونازدستهآن. استکردهبروزکرد،انتخاب1979سالدرایرانکه»اسالمیمسیر«درحرکت

ونانقالبی«کهحالیدرهستندشدیداجباربهتوسلخواهانهستند،آنعضوالریجانیبرادرانجملهازو»انقالبنیروهاي«
. دهندقرارتأثیرتحترامردم»خودنمونهقدرت«باخواهندمیباشد،میآنهارهبرنژاداحمديمحمودکه»امپریالیستضد
شدیدقدريبهمناقشهاینکهشدمناقشهوارد»اخالقپلیس«باخودجمهوريریاستزماندرنژاداحمديعلتهمینبه
.بودندانداختهزندانبهماهچندبراي»جادوگري«ازايدروکردهبازداشتراجمهوريریاستدفترافرادکهآمددرآباز

مراتبهباختیاراتازاروپاییمعیاربهاست،خمینیاهللاروحاهللاآیتامتیازباشاگردکهروحانیرهبرايخامنهعلیاهللاآیت
میهمداخلواقعیسیاستدربندرتخیلیوداردقرار»نبردفرازبر«او. کشوریکجمهوررئیستااستبرخوردارتريوسیع

میانهاصالحبهرااووکردهمحدودرانژاداحمديمحمودابتکاراتکردمیسعیاخیرهايسالدرايخامنهاهللاآیت. کند
کهتنديمزاجعلتبهخودجمهوريریاستاخیرهايسالدرنژاداحمديمحمودولیکندوادارالریجانیبرادرانباخود
دستازراخودمقامبودنزدیکوکردهنافرمانیخودخطاصالحبرمبنیروحانیرهبرهايتوصیهاجرايازبارچنددارد،
.بدهد

هکبودامیدواروکردهپشتیبانیرو،میانهکارمحافظهشخصیتروحانی،حسنازانتخاباتدرروحانیرهبر2013سالدر
جمهوریسرئکههستنداعتقاداینبربسیارياکنونولی. کندمکثواشنگتنباشدیدرویاروییدرتواندمیوسیلهبدین
سالکی. بیاندازدمخاطرهبهراانقالبآرمانهايتواندمیوشدهنزدیک»قرمزخط«بهواشنگتنباگفتگوبرقراريدرجدید

تگیدودسدچارعمومیافکار. استگذاشتهتنزلبهروروحانیحسنمحبوبیتدرجهولیاستگذشتهانتخاباتزمانازانديو
براللی(اجتماعیطبقهیکازحمایتبهرااودیگرانکهحالیدردهدتغییرچیزينتوانستاوکهمعتقدندايعده: اندشده
میبسیجایراندرسیاسیجدينیروهايوهاجنبش. کنندمیمتهممردممطلقاکثریتضرربه) گراغربمتمولهاي

رهبرايخامنهعلیاهللاآیتعالوه،به. استآتالنتیک–آمریکاییاردوگاهبهایرانغلتیدنازپیشگیريآنها،هدفکهشوند
) کردشرکتآندرخودشو(کنندبرگزارراامپریالیستیضدالمللیبینکنفرانسداداجازهخودطرفدارانبهایرانروحانی

نقالباپایانمعنیبهغربیخطپیروزيوي،گفتهبه. بودکردهابرازهمایشاینباراخودمخالفتگذشتهسالکهحالیدر
رشدادامهموجبامراینکشورداخلدر. استايمنطقهاساسیقدرتعنوانبهخودسیاسینفوذازایرانامتناعواسالمی

.شدخواهدمردمهمهنهولیحاکمطبقهفقطرفاه

جنگیدخواهدایرانسربرآخرتامتحدهایاالت

رايبچنانچه(روحانیحسنغربیخطاحتمالیشکستشرایطبرايواشنگتن. فهمندمینیکراواقعیتاینهاآمریکایی
وکندمیتهیهجایگزینیگزینه،)شودمیپخشويبیماريدربارهفراوانیشایعاتغربدرکهنیفتداتفاقیروحانیرهبر

در2011-2013هايسالحوادثبهشبیهرنگینانقالبدوبارهدفعهاین. استایراناوضاععمیقثباتیبیتحریکآن
ردواشنگتن. داردجریانتمامسرعتباکهمدتهاستتهرانرژیمسرنگونیبرايتدارکات. استشدهریزيبرنامهعربجهان
نهگوایناندازيراهبهرادیگرانوکردهایجادرافارسیزبانبهايماهوارهتلویزیونهايشبکهخودشاخیرسالپنجطول
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بهنفرمیلیون100حدودجهانسراسردرکهحالیدراستشدهایجادشبکه70ازبیشسرانجامکهکردمیوادارهاشبکه
کرهتااروپااتحادیهازاعممتحدهایاالتمتحدانهمه. کنندمیزندگیایراندرآنهاازمیلیون80کههستندمسلطزباناین

اتاطالعهمزمانهاشبکهاینهمهاگر: استسادهآمریکاییمحاسبات. کنندپخشایرانبرايهاییبرنامهمجبورندجنوبی،
وصداازآنهاازبسیاريکهشرایطیدرخصوصبهکنند،محسوبحقیقترادروغتوانندمیایرانیانکنند،پخشکاذب

گروهیهايرسانهدر. اندشدهروگرداندانند،میاسالمیوپیکارجودوست،میهنرسمی،حدازبیشراآنکهداخلیسیماي
تفادهاسفرصتاینازحتماً متحدهایاالتکهاستجریاندرایراندولتکردناعتباربیکارزاراینترنتدرخصوصبهوغرب

ردکجایگزینتخیلیحوادثباراواقعیحوادثتوانمیآسانیبهاطالعاتی،دیجیتالهايفناوريازاستفادهبا. کردخواهد
روحیهاتکردنداعالمآنواقعیشکستازقبلروزچهارراقذافیدولتسقوطلیبیدر. کردندراکارهمینلیبیومصردرکه

همه. بودندندادهرخواقعدرکهکردندمیپخشمردمیوسیعتظاهراتازهاییگزارشسوریهدر. کنندتضعیفرامردم
بررهسنگینبیماريدربارهکاذباطالعاتجدیداًاساسهمینبر. اندشدهزدهصیقلوشدهطراحیکهمدتهاستهافناوري
قويروحیهاست،سالموصحیحروحانیرهبرکهاستحالیدراینو. شدپخشجدیدرهبرجستجويروندشروعوروحانی

.کندخدمتخودملتبهزیاديهايسالتادادراسخعزمو

استنرفتهبینازسعوديعامل

ماسالمدافعراخودسعوديعربستان. آوردخاطربهرافارسخلیجهايپادشاهیوسعوديعربستانعاملبایدآن،برافزون
،مذهبینظرهاياختالفولی. استشیعهدولتبزرگترینایراناسالمیجمهوريکهحالیدرکندمیمحسوبجهاندرسنی
ایرانیمرژیباکهسالهاستاست،برخوردارنفتجهانیذخایربزرگترینازکهسعوديعربستان. استخصومتاینریشهتنها

صدامرژیمسرنگونیازبعد. استبودهمتحدهایاالتباویژهروابطبرقراريمدعیوکردهمبارزهمنطقهدررواییفرمانسربر
رفتگرااسدبشارطرفطبیعیطوربهسوریهداخلیجنگاصطالحبهدرایران. یافتبیشتريشدترویاروییاینحسین

مقابلهدرسعوديعربستانوایراناسالمیجمهوريحاضرحالدر. پرداختنداسدمخالفانازفعالحمایتبههاسعوديولی
راکلیدينقشآورد،وجودبهراعربجهانخالفتکندمیسعیوکردهتروردرغرقراسوریهوعراقکهداعشگروهکبا

آنعضوعربیمتحدهاماراتوقطربحرین،اردن،عربجهانهايکشورکهالمللیبینائتالفازآنهااگر. کنندمیایفا
.بودخواهدشکستبهمحکومائتالفایننکنند،حمایتهستند،

ینااین،ازبیش. بودخواهدشکستبهمحکوممنطقهدرداعشعلیهآمریکاعملیاتهمهنشود،ملحقائتالفبهایراناگر
میاایفکلیدينقشمنطقهدرجدیدجنگیمداخلهبخشیدنمشروعیتدرسعوديعربستان. شدخواهدتفرقهدچارمنطقه

وانعنبهبایدنظامیمداخلهعلتهمینبه. »کندمیبمبارانراهاعربدوبارهآمریکا«کهنشودایجادبرداشتاینتاکند
یفاارا»وحدتنمایش«نقشاینتوانستندمیزیاديکشورهايگذشتهدر. شودتلقیدیگرشرکايباشدههماهنگاقدام
عوديسعربستانبهمراجعهجزايچارهغربواندشدهبحراندچارعربیبهارکودتاهايعلتبهیمنولیبیمصر،ولی. کنند
. اشتدخواهداحتیاجایرانزمینینیرويبهزیرابگذردایرانخیرازتواندنمیکند،شروعرازمینیعملیاتآمریکااگر. ندارد
گذشتهدرشود؟ائتالفاینعضوهمایرانکهاستممکنچطوراست،شدهائتالفعضوسعوديعربستانکهاآلنولی

خطکردندنبالبهزیادياصرارباوکردهممانعتایرانیرژیمباغربروابطنزدیکیازکردمیسعیهمیشهمذکورپادشاهی
حدنشانهتواندمینشد،روبروتهرانشدیدواکنشباسوریهدرهواییضرباتکهامراین. کردمیدعوتتهرانعلیهشدید
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شوراياخیرجلسهدرهمآمریکاخارجهاموروزیرکريجان. شودمحسوبالمللیبینائتالفوایرانبینتفاهمحسناقل
.»داردنقشیداعشعلیهجهانینبرددرایرانجملهازوکشوريهر«کهکردتأکیدمتحدمللسازمانامنیت

استمهمترهمهازگاز

مهمایرانوسعوديعربستانمیانرقابتومنطقهدرنیروهاتناسبازشایدکهکنیمجلبتوجهدیگرمهمنکتهیکبهباید
ستانزمدرماکهگرفتنتیجهتوانمیاروپااتحادیهواوکراینروسیه،بینگازدربارهجانبهسهمذاکراتجریاناز. باشدتر

هدخواناپدیداروپااتحادیهوروسیهبیناوکراینخاكدرگازنشود،پیداسازشراهاگر. شدخواهیمآشناییوضعیتشاهد
وااروپاتحادیهبینروابطدرجدالونزاع. استافتادهجدیدکنندگانصادرفکربهواقعیتایندركبااروپااتحادیه. شد

شدندیراناشیفتهقدراینعلتیچهبهکهدهندتوضیحنبایداروپاییمسئولیناکنون. استکردهترآسانراکاراینروسیه
بامالقاتدرنیویوركدرایرانجمهوررئیسسپتامبر24روزکهنیستتصادفی. داردقراراقتصاديهايتحریمتحتکه

.کرداعالمراروسیگازجایگزینیبرايایرانآمادگیخوداتریشیهمتاي

بازارواردتواندنمیزودياینبهتهرانکارشناسان،عقیدهبهکهشودمیارسالترکیهبهایرانگازيصادرات%90ولی
جهیزاتتوپیشرفتههايفناوريکمبودباکشوراینگازصنعتایرانی،ضدهايتحریماعمالطوالنیمدتطی. شوداروپایی
. دباشمیمؤثرغیربسیارگازاینازبرداريبهرهاست،گازعظیمذخایرصاحبایراناینکهوجودبا. استشدهروبرومدرن
راگازولیدتبایداروپابهگازصدورمنظوربهایران. استترپایینالمللیبیناستانداردازایرانمیادینازگازاستخراجضریب

مکاناآنکارا–تبریزفعلیلولهخطآن،برعالوه. استمالیهايهزینهمستلزمکاراینکهدهدافزایشتوجهیقابلطوربه
دردبایطرحاینعضوکشورهايشود،ملحق»جنوبیجریان«طرحبهایراناینکهبراي. دهدنمیراگازبیشترمقادیرصدور

انرژي،سومبستهمورددرگازپرومدادگاهیهايپروندهوایرانیضداقتصاديهايتحریمشرایطدر. بگیرندتصمیممورداین
زیرراایرانازگازصادراتبودنمطمئنکهمیانهخاورثباتبیاوضاع. استمبهمبسیارتصمیماتگونهایناتخاذاندازچشم

.استمسکونفعبهبرد،میسئوالعالمت

روژ،ناینها. هستندترنزدیکایرانازکهدارندحضوردیگريکنندگانصادرگازپرومبرعالوهطبیعیگازاروپاییبازاردر
حجمگراحتیبگیرند،راروسیسوختجايکاملطوربهنیستندقادرهمآنهاولی. هستندلیبیوالجزایرهلند،بریتانیا،

صادراتاست،سوختنوعاینجهانیبزرگکنندهصادرسومینکهنروژ2013سالدرتازه. برساننداکثرحدبهراخودتولید
شدیديآرزوياروپاییمسئولین. دادکاهشمکعبمترمیلیارد103,77تایعنی2012سالبهنسبت%6,5میزانبهراخود
استفادهابگازپرومزیرااستممکنغیرجاريشرایطدرکاراینولیکنندتضعیفراروسیگازبهاروپااتحادیهوابستگیدارند

تغلیظیطبیعگاز. آمریکاییشدهتغلیظشیستیگازتاکندعرضهتريپایینهايقیمتتواندمیدارد،کهزیرساختیاز
مصرفحجمولیمدتکوتاهقراردادهايبهبناآنیبازاردرفروشصورتدرخصوصبهداردبهتريقیمتعاديگازازشده

هايطرحاجرايواروپااتحادیهخاكدرشدهتغلیظگازپذیرشیافتهتوسعهزیرساختوجودبا. استکمترعاديگازازآن
تغلیظگازعمدهبخشتازه. کندمیتأمینگازاینبهراخودنیازهاي%15تنهامنطقهاینحاضرحالدرزمینه،ایندرجدید
استفادهمیزانوشدهنزدیکمکعبمترمیلیارد63بهواردات2012سالدر. شودمیدریافتالجزایروقطرروسیه،ازشده

ارزاندراتصا. استاروپابهشیستیگازوشدهتغلیظگازبالقوهفروشندهمتحده،ایاالت. بودنگذشته%33حدازهاظرفیتاز
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ارزانگازازاستفادهکهزدخواهدلطمهداخلیصنایعبهوشدهآمریکاداخلیبازاردرآنشدنگرانموجبآمریکاازگازاین
باتواندنمی،آنتولیدبودنگرانعلتبهآمریکاییشیستیگازکارشناسان،گفتهبه. دهدمیتشکیلراآنرقابتیامتیازات

درهمانایر. بگیردراروسیگازجاياروپاییبازاردرتواندنمیچیزيفعالًکهشودمیمعلوماینجااز. کندرقابتسنتیگاز
توجهیابلقطوربهراخودگازتولیدآیندهدربتواندایراناگرحتی. کندایفاراآلترناتیوایننقشتواندنمینزدیکآینده

رد. شدنخواهندپیداکنند،نمیشرکتایرانیضداقتصاديهايتحریمدرکهکشورهاییمیاندرخریداراندهد؟افزایش
. کندداپیخریدارخودبراياقیانوسیهوآسیاکشورهايدرتواندمیایراناضافیطبیعیگازهند،وچیناقتصادرشدشرایط

رانیایگازمازادتواندمیهمگازپرومدوجانبه،روابطمثبتتوسعهصورتدر. استباالتراروپااتحادیهازآنجاگازقیمتتازه
.کندخریداريرا

کردعوضراخودرأيروحانی

هشبکبامصاحبهدرخزرسراناجالسآستانهدرایرانجمهوررئیسروحانیحسن. دادرخناگهانیچرخشقضیهایندرولی
.بگیردراروسیهجايگازاساسیکنندهصادرعنوانبهتواندنمیهاتحریملغوصورتدرایرانکهداشتاظهار»روسیه«

گازذخایربزرگترینصاحبایراندارید،اطالعکههمانطور: «کردندنقلچنینراجمهوررئیساظهاراتگروهیهايرسانه
طمیناناوي. »هستیمخودکشورنیازهايتأمینفکربههمهازقبلونکردهکافیپیشرفتگازتولیدزمینهدرماولی. است

.»شودتولیدبایداولگازاینولی«داردزیاديخریدارانشرقدرچهوغربدرچهایرانیگازکهداد

بکشد،دستگازصدورازفرداروسیهاگرکهکنندفکرهمهکهاستنشدهفراهمشرایطیکنونتا: «کردتأکیدجمهوررئیس
ترقابدربارهنظريهايبحثزیرتعبیريبهوي. »استدورمرحلهاینازهنوزماگازتولید. کردخواهدصادرراگازاینایران
.کندهمکاريروسیهباهمگازياموردراستحاضرایرانکهداشتاظهاروکشیدخطخامموادزمینهدرایرانوروسیهبین

هکاستسالچندما. هستیمآمادههازمینههمهدرروسیهباشدههماهنگفعالیتبرايما: «کردتأکیدایرانجمهوررئیس
. باشدمسالبایدبلکهباشدسازمشکلنبایدرقابت. آوریممیعملبهتالشگازکنندهصادرکشورهايبینهمکاريبراي

راهگاز،زمینهدرراهبهترینعلتهمینبه. کنندضررکنندگانصادروبیاوردسودخریدارتنهاکهبکندکارينبایدرقابت
وابطرحفظشرایطایندرایرانکهاستژئوپلتیکیجارياوضاعازناشیبیاناتاینتردید،بدون. »استتعاملوهمکاري

.داندمیترمفیدوترامنکاريخودبرايراروسیهباحسنه

******

متحدهایاالتعالقهایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتآستانهدرگازدربارهخوداظهاراتباخواستمیجمهوررئیساگر
سئوالتبیانااینصورت،اینغیردر. کندمطالعهرافنیکارشناسانهايگزارشفقطبایستیآورد،دستبهرااروپااتحادیهو
رايبشدهمطرحواقعیخطراتبرابردرایراناسالمیجمهوريمسلحنیروهايتقویتمنبعتنهاروسیهتازه. استانگیزبر

میالعظاهللاآیتکهآیدمینظربه. استفارسخلیجدرآمریکاعربیمتحدانشوآمریکاسويازتهرانمستقلسیاست
یکنزدخاورابرقدرتعنوانبهراایرانکهداردبیشترياهمیتاوبراي. کندمیدركوجهبهترینبهراواقعیتاینايخامنه

.شودتبدیلواشنگتنترکوچکمطیعشریکبهایرانکهدهداجازهاینکهتاکندمحفوظمیانهو
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تهرانبهپاتروشفنیکاليسفرمناسبتبه

فدراسیونامنیتشورايدبیرپاتروشفنیکاليارتشبدسفر
روسیهدیگرانتظامیونظامیهايسازماننمایندگانوروسیه

امسالکلیديرویدادهايازیکیشود،میشروعامروزکهایرانبه
درهمکاريترینگسترده. باشدمیروسی–ایرانیروابطدر

اطالعاتتبادلکشور،دوویژههايسرویسبینامنیتزمینه
سازمانفعالیتازاعمخطراتوسیعطیفدربارهعملیاتیویژه
مسایلتاقفقازومرکزيآسیايمیانه،خاوردرتروریستیهاي

گامبلکهشودمیاحساسپیشهامدتازکهاستحیاتیومبرمضرورتتنهانهمخدر،موادقاچاقومرزيفراکاريبزه
.باشدمیتهرانومسکوبینراهبرديشراکتتعمیقجهتدرجدي

اظهارمتحدهایاالتارتشاتحادیهسالیانهجلسهدرامریکادفاعوزیرهیکلچاكجاريسالاکتبر15آنکهازپسواقع،در
روسیهباهمچنینبایدماولیشدخواهدمطرحمابرايزیاديمدتطیشورشیانوهاتروریستسويازخطر«کهداشت

کردالماعوسیلهبدیناوکه»باشیمداشتهکاروسراست،ایستادهناتوآستانهدرکهآنآمادهومدرنارتشوشدهبازنگري
میتبدیلکومساساسیاولویتبهدولتیامنیتتأمیناست،المللیبینتروریسمبهشبیهخطريواشنگتنبرايروسیهکه

قفقازومرکزيآسیاي»مرزيمناطق«درغربوروسیهسیاسیونظامیمنافعبیناساسیرویاروییاینکهبهتوجهبا. گردد
.باشدمیمسألهاینحلراهترینمطمئنایران،وروسیهنظامینهادهايتنگاتنگهمکاريداد،خواهدرخ

ودادهدستازراخودمبرمحالتکاملطوربهدارد،ضرورتتهرانومسکوبینراهبرديشراکتآیاکهسئوالاینواقع،در
کشورماندولتیمقاماتآیا: شودمیمطرحدیگريگونهبهامروزاساسیدرخواستزیرااستگردیدهمنسوخاخالقینظراز

همکاريازاعم(ملیامنیتزمینهدرهمکاريوسیاسی–نظامیتعاملفنی،نظامیهمکاريمکانیزمکنندمیفرصت
هببتواندکهکنندایجادرا) مخدرموادقاچاقچیانحقدرپلیسیمشتركعملیاتهماهنگیتاکشوردواطالعاتینهادهاي
بدهد؟مناسبیپاسخایرانوروسیهفرارويخارجیخطرات

هبدستیابیبهامیدکهکنندمیدركراسادهواقعیتاینهمگیتهرانومسکوانتظامیونظامیهايسازماننمایندگان
امیدهااینازهنوزسلیمعقلخالفبرایرانوروسیهسیاسیمحافلبرخیکهمتحدانشومتحدهایاالتبا»اصولیتوافقات«

درواشنگتنروسیضدوایرانیضدسیاست. استگردیدهتبدیلاساسبیوواهیخیالیکبهوشدهآببرنقشدارند،
قولبه.گذاردنمی»غربباسودمندمتقابالًشراکت«وتوافقبهرسیدنامکاندربارهرؤیاهابرايجاییتقریباًاخیرهايسال

ومستقلطوربهبایدکنیم،تأمینراخودکشورهايثباتوامنیتبخواهیماگر. »استغریقخودکارغریقنجات«معروف،
وهرجشویم،اساسبیهايخیالدستخوشهماگر. کنیمحلراخودمسایلناتووآمریکا»نیتحسن«بهامیدواريبدون
یا»کنندهفلجهايتحریم«رویند،میبارانازبعدقارچمثلکهطلبیجداییوتروریستیهايسازمانپذیر،هدایتمرج
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خواهیمدستبهرادوستانهانسانهايبمبارانورنگینهايانقالبامرنهایتدروهاتحریمایناعمالباوقفهبیارعاب
.آورد

تهرانومسکودرروسیهنظامیمسئولینوپاتروشفنیکاليجاريروزدستور

درشدناهرظازکشور،وزیرکلوکولتسفوالدیمیرودفاعوزیرشویگوسرگئیروسیه،امنیتشورايدبیرپاتروشفنیکالي
تایانهموافرادهمینولی. باشدمیآنهاکارویژگیبرآینداینکهدارندنفرتخبرنگارانبرابردرخودنماییوعلنیصحن
واطالعاتوزیرعلويمحموددفاع،وزیردهقانحسینایران،ملیامنیتعالیشورايدبیرشمخانیعلییعنیآنهاایرانی

بهکارایرانی–روسیراهبرديشراکتتوسعهوبسطبرايدیگران،وخارجیاطالعاتسازمانرئیسسجاديرضامحمود
.یروحانحسندفتروروسیهدولتطرفازمشتركکمیسیونسرانو»اقتصاديوزیران«تاانددادهانجامبیشتريمراتب

هبعنایتباایرانوروسیه«کهکردنداعالمکشوردودفاعوزیراندهقانحسنوشویگوسرگئیجاريسالمیماهدروقتی
اساییشنمعنیبهاظهاراتاین،»پرداختخواهندفنینظامیهمکاريتوسعهبهاست،گرفتهشکلجهاندرکهسیاسیاوضاع
. »تاسیافتهارتقايجدیدياصوالًسطحبه«دهقان،گفتهبهایرانی،-روسیامنیتیهايهمکاريکهبودواقعیتآنرسمی

دوامیاننظکهبودعظیمیکارشاملآن»نامرئیجبهه«نوعیککهحالیدربودزیردریایییخکوهقلهتنهابیاناتاینولی
.دادندمیانجامتهرانومسکوامنیتیهايهمکاريجدیدکارهايراهطراحیومواضعهماهنگیجهتکشورمان

میيمرکزآسیايوقفقازتافارسخلیجازعظیمیمنطقهثباتضامنایرانثباتکهبودروشنهمیشهروسنظامیانبراي
»نرمکمش«بهسعوديوغربیطلبیتوسعهراهسربرطبیعیسدبلکهثباتضامنتنهانهمستقلونیرومندایران. باشد

ردشراکتراهبرديضرورتولی. گذردمیسابقشورويجنوبیهايجمهوريازکهاست»ثباتیبیقوس«آنبهوروسیه
مکانیزمایجادجهتدرمشخصهايگاممستلزماست،روشنروسدولتیونبرايکهتهرانبافنی–نظامیونظامیامور
.استايپیچیدهبسیارکاراینکهباشدمیامنیتمشتركهاي

یتاولوامنیتیودفاعیعیارتمامهايهمکاريبرقرارينظرازکشورماندوبرايچیزيچهحاضرحالدرببینیمحال،اینبا
دارد؟

.کشوردوانتظامیونظامینهادهايبینهمکاريوتعاملبرايحقوقیمحکمهايپایهایجاداوالً،

یاسیسنظامیفعالیتوجناییهايگروهها،تروریستفعالیتدربارهویژهوعملیاتیاطالعاتتبادلسامانهاندازيراهثانیاً،
.ثالثکشورهاي

سطحارتقايیعنی(شوندمیحلروسیهدفاعوزارتتوسطمسکو»جنوبیجناح«درکهمسایلیواهدافهماهنگیثالثاً،
تشکلکمترسازمانکردنتبدیلبرايتدابیراتخاذومامتحدانمسلحنیروهايآوريروزبهروسی،نظامیهايپایگاهکارآیی

منافعاب) دهدنشانخودازمناسبیواکنشايمنطقهتهدیدهايبهبتواندکهساختاريبهجمعیامنیتپیمانمبهمویافته
.تهرانسیاسیونظامی
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کشوردوبینفنینظامیهمکاريدرنگبیاندازيراهتهران،بامسکوفنینظامیهمکاريجاريوضعیتکاملبازرسیرابعاً،
.راهبرديشراکتسطحتاآنارتقايوهازمینههمهدر

نطقهمسراسربلکهایرانوروسیهکشوردوتنهانهامنیتمشتركهايمکانیزمایجادگامبهگامبرنامهکلیچارچوباین
باباید. هستندطرحهمیناجرايمشغولایرانوروسیهانتظامیونظامیهايسازماننمایندگانحاضرحالدر. است

هايپروتکلدرپاتروشفنیکاليسفرپیدرقوياحتمالبهوشدهعملیکنونتااولبنددوکهکردخاطرنشانخرسندي
ردویژهاطالعاتتبادلدربارهشدهتکمیلموافقتنامهمیانایندر. شوندآمادهامضابرايوشدهقیدطرفینشدههماهنگ
عاتیاطالبهبنا. استذکرشایانمرکزيآسیايوقفقازدرنیزوخاورمیانهدرفعالتروریستیهايسازمانفعالیتخصوص

سابقشورويهايجمهوريساکنانبهسندایندراست،آوردهدستبهاعتمادقابلمنابعاز»روایران«تحریریههیأتکه
تجربهکسبازبعدافراداینزیراشدخواهدمبذولخاصیتوجهجنگندمیعراقوسوریهخاكدراشرارهايدستهدرکه

اولندبدوکهحالیدر. گیرندقراراستفادهموردمبدأکشوردرتروریستیوتخریبیعملیاتاجرايبرايتوانندمیجنگی
.استمکملجديبررسیوهاهماهنگیمستلزمکشورماندومشتركروزدستوردومبخشندارد،چندانیمشکل

فردابرايآنیاهداف

مسکوهکاستناپذیرجداییامنیتتحکیمسیاستازایرانوروسیهبینسیاسینظامیوفنینظامیهايهمکاريمسأله
یمانپسازماندرواورآسیاییاقتصاديفضايدرخصوصبهخودجنوبیجناحدرتبلیغاتیصدايوسربدونومنظمطوربه

درهواییضدواحدسامانهاحیايتاجیکستان،وقرقیزستانبهتسلیحاتتوجهقابلصادرات. کندمیدنبالجمعیامنیت
متحدههايجمهوريسرزمیندرروسیهفضاییوهواییپدافندنیرويتأسیساتبهتازهجانبخشیدنوجنوبیمرزهاي

درهروسی. دهندمیتشکیلراجامعبرنامهیکهمگی،)قزاقستاندر»شاگانساري«نظامیمیدانوتاجیکستاندر»اکنو(«
اياعضبانظامیهمگراییبههمزمانوگیردمیخودعهدهبررامرکزيآسیايمنطقهنظامیامنیتقبالدرمسئولیتعمل

.بخشدمیواقعیمحتوايازبکستانواورآسیاییاقتصاديفضاي

مکانامحورهابعضیدرایرانسیاسینظامیامکاناتومنافعباهماهنگیبدونبرنامهاینموفقیتبااجرايکهاستبدیهی
وهواییپدافند) متحد(واحدسامانهایجادزمینهدرتهرانباهمکاريیعنیمسألهدواقلحدنزدیکآیندهدر. نیستپذیر
هبواکنشزمینهدرسازمانهماهنگیومشورتیمرکزفعالیتدرایرانشرکتوجمعیامنیتپیمانسازمانموشکیضد

بتواندمسکوکهشرطیبهولی. شوندحلنزدیکآیندهدرتوانندمیوهستندمبرمکافیاندازهبه،)ايرایانه(فناوريحوادث
.کندثابتخودشرکايبرايراایرانامکاناتوهاتوانمنديجلبضرورت

کرسرلشسفرجریاندرسایبريامنیتوفنیرادیواطالعاتآوريجمعهوایی،پدافندزمینهدرایرانامکاناتوهاتوانمندي
کپیاوهبتنهانهایرانیهمتایان. گرفتقرارروسطرفقدردانیموردایران،بهروسیهدریایینیرويفرماندهبوندارفویکتور
دیدهفعالسامانههمچنینبلکهاستآمدهدرایرانارتشتسلیحاتردهبهکهدادندنشانراScanEagleآمریکاییپهپاد
درسامانهاین. باشدمیفنیاطالعاتیوسایلپیچیدهمجتمعکهنمودندرونماییرافارسخلیجمنطقهجارياوضاعبانی

ایران. ردازدبپاسراییلوآمریکاساختهواییضدهايسامانهباالکترونیکیرادیوآمیزموفقیتمبارزهبهتواندمیلزومصورت
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-Lockheed Martin RQآمریکاییمدرنپهپادکهدادنشانجهانسراسربهراخودفنیبااليسطحپیشچندي
170 Sentinelنشاندزمینبهخودخاكدرسالموصحیحرا.

امگهرلذا. هستندایرانباهمکاريگسترشگونههرنگرانجمعیامنیتپیمانسازماناعضايبرخیکهاستاینمسأله
مقاومتباباشد،داشتهاهمیتماکشورهايامنیتبرايقدرچههرسازمان،چارچوبدرتهرانباتعاونتوسعهجهتدرمسکو
همزبامشکالتبافنینظامیهمکاريگسترشزمینهدرکشورماندو. شدخواهدروبروروسیهمتحدانبرخیسیاسیجدي

.شدخواهندروبروبیشتري

درنزدیکآیندهدرورسیدهسقفبهروسیتسلیحاتصادراتکهشدمعلومگذشتهسالاواخرکهاستحالیدراینو
تهگذشهايسالدرکهکشورهاییبرغربفزایندهفشاربهتوجهبا،امرحقیقتدرویابدنمیافزایشفرصت،بهترین

انکارشناسحالعیندر. کندپیداتوجهیقابلکاهشتواندمیخریدند،میفعالطوربهراروسیهدفاعیصنایعمحصوالت
نظامیهمکاريگسترششرایطایندر. کنندمیپیشبینیرا2020سالتاجهاندراسلحهتجارتبرابردوافزایشغربی
ایرانیزاربابه»آنتی–الماس«شرکتیاسازيهواپیمامتحدشرکتمانندروسیتسلیحاتیهايشرکتورودوتهرانبافنی
نفیمتأثیربلکهآوردخواهنددستبهمکملیدرآمدهايمادفاعیصنایعتنهانهصورتایندر. بشودخوبیحلراهتواندمی

ازهکمدتهاستایرانزیرانیستسادگیاینبهمسألهولی. شدخواهدرفعتسلیحاتدیگربازارهايازروسیهراندنبیرون
ايهفناوريوموشکیهايفناوريزمینهدرکشوراینهايموفقیتکهاستگذاشتهفراترپاتسلیحاتعاديخریدارسطح
اقداماینکهاینولو(شودروسیهايسالحخریدارفقطنهخواهدمیتهران. ادعاستاینمصداقمنظورهدوجملهازودیگر

هايسالحوکندبرقرارحقوقیبرابرهمکاريدفاعیهايطرحوهاپژوهشزمینهدربلکه) استاهمیتپرسیاسینظراز
اتروسیهکهاستمندعالقهروسیهبافنینظامیهمکاريسطحآنداشتنبهتهراندیگر،عبارتبه. آوردروزبهراخود

.استداشتهچینبافقطکنون

جداگانهبزرگموافقتنامهانعقادوبودهروسیهراهبرديمنافعجوابگويمجموعدرجدیدکیفیسطحاینبهگذردربارهتصمیم
نایسربرامانبینبردولی. کندمیایجابراایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونبینفنینظامیهمکاريدرباره

ولحبهامیدهاهنوزکهاستکردهبروزروسیهدولتاعضايازدستهآنوانتظامیونظامینهادهاينمایندگانبینتصمیم
اشدبموقتپدیدهیکروسیضدغوغايفعلیگیرياوجکهامیدوارندوندادهدستازراغرببامناقشه»آمیزصلح«فصل

.شودشروعروسیهفدراسیوندولتیامنیتودفاعمنافعضرربه»واشنگتنبادوستی«جدیدمرحلهآندنبالبهکه

******

ازيتعدادامضايبهبایدکهتهرانبهويهمراهانتظامیونظامیهايوزارتخانهنمایندگانوروسیهامنیتشورايدبیرسفر
ققتحوگرفتهشکلامنیتزمینهدرایرانی–روسیشراکتروزدستورکهاستآنازحاکیشود،منجرمهمهايپروتکل

ابتکاراتکهکنندمیبروزکشورماندوحقدرايفزایندهخارجیخطراتوکندمیتغییرسرعتبهجهانولی. یابدمی
کهامیدواریم. بدهندراخطراتاینپاسختوانندمیدوجانبهواقعیهايهمکارياساسبرتهرانومسکوجسورانهمشترك

واشنگتنتهدیدهايبهکهشودامنیتینظاماینتشکیلسرآغازاشایرانیهمتایانباويهايمالقاتوپاتروشفنیکاليسفر
.بدهدايشایستهپاسخکشورماندوعلیهمتحدانشو
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یابدمیشدتهمچنانتنش. وینمذاکراتنتایج
آلکسییفوالدیمیر

استقرارکهنوامبرماهاواخرشدننزدیکموازاتبهروزهر
اسالمیجمهوريايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدورآخرین

شدتایراندراضطرابشود،برگزار5+1گروهوتهرانبینایران
قریبلغوانتظاربهچشمداخلیتنشحالتدرهمه. یابدمی

سربهالمللیبینودوجانبهاقتصاديومالیهايتحریمالوقوع
تااینکهازکشور. شداعمالمتحدهایاالتابتکاربهکهبرندمی

آمدهتنگبهاست،نشدهمشخصمسألهنهاییفصلوحلکنون
جمهوريریاستانتخاباتدرويشدنکاندیداهنگامبهروحانیحسنانتخاباتیاساسیوعدهمسأله،حلکهحالیدراست
هدفهبنتوانداوچنانچهکنند،میپیشبینیجديمشکالتجمهوررئیسبرايزیاديعده. بودپیشنیموسالیکایران
.داردبستگیبدانایرانملتاقتصاديرفاهوایرانآیندهکهیابددستايشدهاعالم

مذاکراتروندمشکالت

گروهوایرانتوسط2013سالنوامبر24تاریخبهکرد،فراهمرامذاکراتجاريرونداساسکهمشتركاقدامسالهیکبرنامه
شدهاندوختهدرصدي20اورانیومازنیمیازایرانکهبودآنبرناظرجملهازمذکوربرنامه. بودشدههماهنگژنودر1+5

بکشددست%5ازباالترسطحتااورانیومسازيغنیازتهرانبودقرارآن،برعالوه. کندرقیق%5تاراآندومنیمهوشودرها
کشورهاي. آورددرتعلیقحالبهرااراكسبکآبراکتورساختمحلوفردونطنز،اورانیومسازيغنیهايواحدفعالیتو

زمینهدرجدیدهايمحدودیتجملهازوکلیطوربهجدیدهايتحریماعمالازدادندوعدهخودنوبهبه5+1گروهعضو
وکنندرفعراقیمتگرانهايسنگونفتیمحصوالتصدورزمینهدرهامحدودیتکنند،خودداريایرانینفتصدور
.نمایندآزادراتهرانخارجیداراییازبخشی

گرفتندتصمیمطرفینوشدشروعجاريسالژانویه20روزبود،شدهگرفتهنظردرماهششمدتبرايکهتوافقاتاجراي
هاتحریمرژیمعوضدروکردهاجراراخودتعهداتمدتاینطیایران. کنندتهیهرانهاییموافقتنامهماه6مدتظرف

موکولنوامبر24بهراآنهماهنگیتاریخکردندتوافقطرفینونشدهماهنگجوالي20تانظرموردسندولی. شدتضعیف
حاضرخودنوبهبه5+1گروه. کندتبدیلايهستهسوختبهراماندهباقیدرصدي20اورانیومتمامشدمتعهدایران. کنند
ازدالرمیلیارد2,8بهدسترسیتهرانبرايوکندخودداريتهرانعلیهشدهتأییدقبلازهايتحریمبعضیکاربردازشد

.نمایدفراهمراآنشدهتوقیفبانکیدارایی
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خوشبینیفقدان

رونددرطوالنیمکثبهکهشدبرگزارالمللیبینگرانمیانجیگروهباایرانیهیأتمذاکراتجدیددورویندراکتبر16روز
نشانخودازچندانیخوشبینیآنآستانهدرمالقاتایندرکنندگانشرکت. دادپایانایرانايهستهپروندهدربارهمذاکرات

: داشتاظهارایرانخارجهاموروزیرمعاونوایرانیکارشناسانکارگروهرئیسعراقچیعباسمثال،عنوانبه. بودندنداده
تمدیدمذاکراتمدتولینشودحاصلنوامبر24یعنیشدهاعالمقبلازتاریختانهاییفصلوحلکهرودمیاحتمال«

ایاالتدولتکهگفتوکردبیانراآمریکاگیريموضعواشنگتندرآمریکاخارجهاموروزارتسخنگويهمزمان. »گردد
وداردجودوکافیفرصتهنوزتوافقبهدستیابیبرايولینگردمیالوقوعقریبمذاکراتبهمحتاطانهخوشبینیبامتحده
دروپتکهکرداعالمصریحاً وسیلهبدینمتحدهایاالت. هستندمندعالقهشدهتعیینمواعددرکاراینتکمیلبهطرفین
میرااهتحریمرفعاگرکهفرستادندجدیديپیامایرانیانبراي. کنداقدامشتاببابایدتهراناینکهواستایرانمیدان

.کردخواهیدصبربیشتراالوگفتیمماکهبکنیدکاريخواهید،

برايهکداشتاظهاراسراییلوزیرنخستنتانیاهوبنیامین. شدشنیدهاویوتلازمطلبچندمذاکراتآستانهدرمعمولطبق
بهراههوسیلبدینزیرادهدادامهاورانیومسازيغنیبهبدهداجازهایرانبهکهنیستقبولقابلتوافقاتیويمتبوعکشور
هموافقتنامواشنگتندرکهاستآننگراناورشلیم. شدخواهدبازايهستههايکالهکساختجهتاورانیوماندوختنسوي

شکستهبکهشودامضاسندياینکهتانشودامضانهاییسندکهاستبهتر. گرددتنظیمعجوالنهصورتبهکهشودامضااي
گیريموضعداداجازهمتحدهایاالتبهنیزوشدمطرحایرانحقدرمستقیمتهدیدعنوانبههاحرفاین. باشدآمیخته
یچیدگیپطرفینآیاولی. کنندمیبازيهمباارتباطدراویوتلوواشنگتنکهاستبدیهی. کندحفظراتهرانحقدرشدید
کهداردبستگیایرانبا5+1گروهمذاکراتنتیجهبهزیاديحددرمنطقهآیندهاکنونکنند؟میدركدرسترااوضاع

نفتواشنگتنبرايکهمعتقدندتهرانمسئولینبرخیکهآیدمینظربهالبته. کندمیایفابسزایینقشروندایندراسراییل
.داردبیشترياهمیتاسراییلايمنطقهمنافعازایرانی

امنیتضمانتتنهاعنوانبهايهستههايسالح

ياهستههايسالحکهشودتقویتاندیشهاینجهاندرتاکنندمیاياحمقانهکارناخواهخواهآنغربیشرکايوآمریکا
براسراییلیوغربیکارشناسانازبسیاريعلتهمینبه. استخودحاکمیتحقحفظوکشورامنیتمطمئنضمانتتنها
معتقدندآنها. بسازدرااتمبمبمربوطه،سیاسیتصمیماتخاذروزازماه2-3مدتظرفتواندمیایرانکههستنداعتقاداین
ود،شجلبنیستند،کمحاضرحالدرکهمیانهخاوردیگرحادمسایلبهعمومیتوجهوشدهتضعیفهاتحریمکههمینکه

پاسخخودشانوداردنیازيچهکاراینبهتهرانکهکنندمیسئوالخودازآنها. کردخواهداتخاذراتصمیماینحتماً ایران
هضربصورتاینغیردرزیرازندنمیدستبدانکسیکند،رفتارکهطورهروداردايهستهسالحشمالیکره: دهندمی

حملوسایلوايهستههايسالحوجودتنهاکهدادنشاناوکرایندراخیربحرانباالخرهو. خوردخواهدشکنیدندان
شورکحتی. دهدمیراژئوپلتیکینظرازمهموغنیمنابعدارايبزرگ،کشورویژهبهوکشوريهرامنیتضمانتآن،کننده

اهراز،)جنگیتجاوز(نظامیزوروسیلهبهیعنینرمیاخشنراهازتواندمیايهستههايسالحبدونایرانچوننیرومندي
.شودسرکوبهاتحریمباگلوتدریجیدادنفشاروسیلهبهیا»رنگینانقالب«
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بهیاشخاصایراندرتازه. بماندباقیسعوديعربستانواسراییلآمریکا،فشارمرکزدراستمجبورصورتاینغیردرتهران
هکدارندايبچگانهامیدآنها. بکنندغربتسلیمهاتحریمرفععوضدرراخودکشورحاضرندکهدارندوجودکافیاندازه

تجربه. ندکپیدانامحدوديدسترسیغربیهايفناوريترینپیشرفتهوخارجیهايگذاريسرمایهبهبالفاصلهایرانیاقتصاد
عراقههمسایکشورکشورها،اینازیکی. نیستآموزندهافراداینبرايبودند،کشیدهپیشراخطاینکهدیگريکشورهاي

ستامجبوراست،برخوردارعظیمیامکاناتومنابعازکهکشورایناکنون: کرددركراایرانیانتوانمیدیگر،سوياز. است
.کندتأمینراخودبقايسختیبهسریع،توسعهجايبه

استشدهحفظهمچنانمشکالت

بستهشد،امضاگذشتهسالنوامبر24کهالمللیبینگرانمیانجیباموقتموافقتنامهباتهرانپايودستحاضرحالدر
مکمل،هايسانتریفیوژنصببدونیعنیفعلیحالتدرایرانايهستهبرنامهکردنمنجمدامکانموافقتنامهاین. استشده
وتونیومپلتولیدواورانیومسازيغنیجدیدهايظرفیتنصبازخودداريباوشدهنوسازيهايسانتریفیوژازاستفادهبدون

ساختبهدهدنمیاجازهبدانوکردهمنع%5ازترباالاورانیومسازيغنیازراایراناسالمیجمهوريسنداین. دهدمیرا
حدودائمیدموافقتنامهطراحیتاریختاکهشرایطیدر. دهدادامهکند،تولیدپلوتونیومبتواندکهاراكدرسنگینآبراکتور

اختالفکردنبرطرفجهتدرعظیمکارکهاستبعیدکهدهدمینشانايفزایندهقرائناست،ماندهباقیوقتماهیک
تصنعیحالتنظرهااختالفاینازبسیاري. یابدخاتمهشدهاعالمروزتاگروهاینداخلدرو5+1گروهوایرانبینهانظر

ترافاعمذاکراتشکستبهخواهدنمیکسیاینکهبهتوجهبا. شودمیزدهدامنآمریکاتوسطمصنوعیصورتبهوداشته
.گردیدنخواهدمنعقدنهاییموافقتنامهولی. شدخواهدتبدیلآخرالیوسالدوبهسپسوسالیکبهماهششکند،

آوردعملبهتالشیهربایداویو،تلعقیدهبه. ورزیدمیمخالفتموقتموافقتنامهامضايباحداینتاعلتهمینبهاسراییل
.ندبیاندازتعویقبهبیشترهرچهراایرانتوسطايهستههايسالحساختکهشودامضاشکلیبهنهاییموافقتنامهتا

عالوه. دباشغرببهجديگذشتمعنیبهکهشوداتخاذسیاسیسطحدربایدتصمیمیایراندرابتداکهفهمندمیهمهولی
لحاقیاپروتکلبهایرانپیوستنتنها. هستندایرانايهستهبرنامهاوضاعبرمؤثرنظارتاعمالخواهانغربکشورهايآن،بر

ت،اسشدهپیشبینیايهستهبرنامهبرفوريشدیدنظارتمکانیزمآندرکهايهستههايسالحاشاعهعدمنامهپیمان
.شدخواهدهدفاینتحققموجب

ویندرهامالقاتنتیجه

مذاکرات،دوراین. استندادهمشخصینتیجهویندرایرانبا5+1گروهاخیرمذاکراتکهاستایناست،مسلمفعالًکهآنچه
گروهابایرانعیارتماممذاکراتاینکهگفتبتوانمشکل. استبودهقالبایندرهامالقاتتاریخدرمذاکراتترینکوتاه

اروپا،اتحادیهامنیتیوخارجیسیاستکمیسراشتونکاترینیعنیطرفسهشرکتبامذاکراتامر،حقیقتدر. باشد1+5
به5+1گروه. شدبرگزارایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدوآمریکاخارجهاموروزیرکريجان

یانجردرگذشتهروزدوطیجانبهسهقالبدرحاصلهتوافقاتکهداشتاحتیاجخاطراینبهفقطسیاسیمدیرانمالقات
لحراهبایستیکريواشتونظریف،. کنندثبتراآمریکاواروپااتحادیهایران،خارجیسیاستنهادهايسرانهايرایزنی
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ردغربوایرانبیننظرهااختالفبزرگترینکهکنندپیداراایرانیضدهايتحریموایرانايهستهبرنامهمسألههاي
.استماندهباقیموردهمیندرايهستهبرنامهدربارهجانبههمهموافقتنامهطراحیچارچوب

نهادهايسرانمالقاتششمینوترینطوالنیاین. کشیدطولجلسهسهدرساعت6جمعاً اشتونوکريباظریفمذاکرات
درآمریکانمایندگیهیأتدبیر. استشدهانقالبپیروزيازبعدسال35طوردرمتحدهایاالتوایرانخارجیسیاست

همبههتجدرفراوانیکارکهگفتولیکرداشارهمالقاتایندرمعینیپیشرفتبهدستیابیبهپایانیخبريکنفرانس
شودهماهنگنوامبر24تاتواندمیموافقتنامهمتنکهشدگفتهحال،عیندر. استپیشدرهنوزهادیدگاهکردننزدیک

وي. یستنمذاکراتمدتتمدیدبهنیازيکهکردتأکیدهمایرانیکنندگانمذاکرهرئیس. نیستالزممکملیوقتاینکهو
راایرانايههستبرنامهآمیزصلححالتبایدغرب. برسیمتوافقبهباید. ایمکردهپیشرفتمسایلسريیکدربارهما: «گفت

خودزااعتمادبایدغرب. استاعتمادکاراصلماگفتگويدر. بکشددستهاتحریمباماکردنخفهازوشناختهرسمیتبه
زبانازراهاحرفاینتوانمیچطور. »شودمیدیدهآفاقدرکهرسیدتوافقیبهتوانمیاساساینبرفقط. دهدنشان

گرداند؟برعاديزبانبهدیپلماتیک

واشنگتنشرایطبافقطولیاستپذیرامکانحلراه

اتخاذطریقازصرفاً ولیکردحلرامسألهنوامبر24تاتوانمیکهاستاینآنوداردمعنایکفقطاظهاراتاینظاهراً
فنییاتجزئنهلذا. کندنمینشینیعقبواشنگتنکهاستبدیهی. تهرانیاکردخواهدگذشتآمریکایا: سیاسیتصمیم

زاپیشآنهدفکهکندارضاراواشنگتنهايخواستاستحاضراندازهچهتاایرانکهاستمطرحواقعیتاینفقطبلکه
.استاقتصاديوسیاسیابعاددرایرانکردنخودتابعبهتمایلباشد،ایرانايهستهبرنامهکردنمتوقفاینکه

نامهموافقتاینایراناگر. یابدمیشدتروزبهروزتنش. ندارددیگريچارهایراناکنونکهاستاعتقاداینبرمتحدهایاالت
الاعمبرايموقعبهتریناکنونکهکنندمیخیالآنها. شدخواهدمنفجرایرانیجامعهنشود،رفعهاتحریمونکندامضارا

تاسکاردرزیاديچیزهايکهکنندمیخیالآنها. باشدمیآنازبیشترچههرهايگذشتآوردندستبهوایرانبرفشار
خواهدشروعمتفاوتیاصوالًمرحلهروحانیحسنبراينوامبر24ازبعدنشود،حاصلتوافقآیندهماهیکظرفاگراینکهو

.شد

سألهماینایران،مسألهفصلوحلروندمناسبپایانبهدیگروقتهرازبیشحاضرحالدرآنهاکهدارنداعتقادهاآمریکایی
وسیلههبتوانمیدیگر،عبارتبه. توپشلیکیکبدونحتیوتلفاتبدونهمآناند،شدهنزدیکخودجهانیسیاستمهم

»دمکراتیک«معیارهايبامطابقراایرانفعلیرژیمخاصیتالشهیچبدوناقتصاد،کردنخفهوکنندهفلجهايتحریم
خشیدنبتحققبهراایرانتوانمی. کردمیانهخاوربرآمریکاسلطهتابعراایرانرهبرانسیاستوکردهبازسازيآمریکایی

مرکزيآسیايوجنوبیقفقازدرآمریکانفوذتقویتبهتاکردهدایتگازيونفتیاموردرخصوصبهآمریکاروسیضداهداف
راهرسبرکهاستمنطقهبزرگکشورآخرینایرانامر،حقیقتدر. شودنمیرفعهاتحریمصورتاینغیردر. کندمساعدت

ملیمنافعجوابگويکهکندمیدنبالراسیاستیخطوکردهایجادمانعروسیهجنوبیمرزهايدرآمریکاییطلبیتوسعه
خاوردرتواندنمیخودنفوذمداربهتهرانجلببدونمتحدهایاالت. استاسالمیانقالباعتقاداتوایراناسالمیجمهوري
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عراق،درتواندنمیتهرانبدونجاريتحولیمرحلهدرواشنگتن. یابددستخوداهدافازیکهیچبهمجاورمناطقومیانه
.کندحلراخودمسایلافغانستانوسوریه

******

ملتصبرکاسهولی. افتادخواهداتفاقیچهنوامبر24کندپیشبینیدرصد100اطمینانباتواندنمیکسیحاضرحالدر
نهنوامبر24کهماندغافلواقعیتایندركازنبایددیگر،سوياز. کندمیرشدهمچنانجامعهدرتنشوشدهلبریزایران
.زدخواهدرقمراکشوراینآیندهکهاستموقعیبلکهایرانايهستهبرنامهمسألهفصلوحلنظرازاالجلضربتنها

وهولناكفشارازنظرصرفایراناینکهیابکندخودارادهتابعراتهرانشدموفقمتحدهایاالتآیاکهشدخواهدمعلوم
دفاعخودملیمنافعازسربلنديوغرورباوکردهحفظراخوداستقاللوحاکمیتحقشد،متحملکهجهنمیمصایب
اینهبجهانیمعادالتشایدومنطقهتمامبلکهایرانآیندهتنهانه. کنیمصبرتااستماندهباقیکمیوقت.  نمودخواهد

ردیگهايعرصهمهمترینازبسیاريدرومرکزيآسیايوقفقازورايمامیانه،خاوردرروسیهمواضع. داردبستگیتحوالت
.داشتخواهدبستگیامرهمینبه
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استتروریسمپدرآمریکا،هراسیایران
پانکراتنکوایگور

تقریباًانفجارهاينظامیان،غیرشدنکشتهازواشنگتنانزجارابراز
. نیستدروغودوروییجزچیزيجهادیون،وحشیانهاعمالوروزمره

لکهجهانمابقیبرآنخونینپايردکهمیانهونزدیکخاوردرترور
هراسیایرانمستقیمبرآیندگذارد،میجايبرخوداززشتیهاي

شرکايوآمریکاکهاست»ایرانازبازدارندگی«سیاستوآمیزجنون
وافغانستانتاسوریهوعراقازفضاییدراخیرسالسیطیآنجرم

.کنندمیدنبالمرکزيآسیاي

بگیردمیمتصبتواندیکجانبهطوربهکهشودتبدیل»جهانیژاندارم«بهکردمیسعیهمیشه»جهانکشورتریندمکراتیک«
يپیروزازبعدکهتهران. نمایددستگیريسیاسیحمایتوهایارانهباکسیچهازوکندمحکوماعدامبهراکسیچهکه

لندبواشنگتنتوسطبدوخوبتشخیصحقتصاحبوجهانینظمفاحشعدالتیبیعلیهراخودصداياسالمیانقالب
.آوردمیعملبهجهانسراسردرآمریکاکهشدتبدیلاينشدهاعالمجنگاساسیاهدافازیکیبه. کرد

اقتصاديوسیاسی–نظامیتوانکهایرانمعناست؟چهبهواشنگتنهراسیایرانببینموکنیمدقتموضوعایندرنیستبد
استوارذیرناپخللطوربههواپیمابرناوهايهايناوگروهودالربرآناقتدارکهابرقدرتیبراينیست،مقایسهقابلآمریکاباآن

موشکیاتخیلیايهستههايسالحازترسنهزیراداردوجودخطراینکهشودمیمعلومکند؟میایجادخطريچهاست،
لمقابدرکشورهابرابرياندیشهعادالنه،جهانینظمبرقراريزمینهدرتهراناندیشهازواهمهبلکهایرانیپیمايقارههاي

.باشدمیآمریکاییهراسیایرانسرچشمهخود،سرنوشتانتخابزمینهدرملتیهرآزادياندیشهالملل،بینحقوق

درکهکندیممقابله»اندیشه«یکباواشنگتن. نیست»هااهللاآیتتوتالیتررژیم«علیهو»ایرانیاتم«علیهواشنگتنجنگ
نمیوگذاريفرنیروهاییباناپذیريتصورهايائتالفتشکیلازاست،شدهنامیده»ایرانازسیاسیبازدارندگی«کهنبرداین
روزيامجمعیکشتارهايسالحترینوحشتناكازیکیکاربردازحتیواشنگتن. استخوندرمرفقتادستشانکهکند

.استشوندههدایتتروریسمآنوشودنمیروگردان

واهدهکنندهفلجبمبیکامرحقیقتدربدهند،سخندادآندربارهدارنددوستکارشناسانکهسنیوشیعهرویارویی
ماناهاینکهدالیل. کندمیخودنماییغروربا»آمریکاساخت«انگبمباینبدنهروي. استگناهبیمردمازنفرهزارصدها
یرازاستفراوانیافت،شیوعمشرقدرسرطانیغدهمانندکهشدتبدیلتروریسمیظهورعلتبهواشنگتنهراسیایران

گروهک،نتریخونینحتیوتروریستیگروهکهرکهکندمیفعالیتاصلایناساسبرکهاستسالسیازبیشواشنگتن
خصهمشدوقلويخودنوبهبهاصلاین. استبهترایراننفوذگسترشازباشد،تردمکراتیکغیرهمهازحتیکهرژیمیهر
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مریکاآخودبرايمفیدابتکاراتحتیوتهرانابتکاراتهمهازحمایتبهعالقهعدمآنواستآمریکاییدیپلماسیدیگربارز
منطقهامنیتتحکیمو) اویوتلودوحهریاض،نظیرمیانهخاوردرآناقمارجملهاز(غربباروابطسازيسالمزمینهدر

.است

ایرانبامقابلهدرآمریکادوستبهترینحسین،صدام

مبارزهبهودادانجامراآنهاکارهاآمریکاییجايبهواقعدرصدامزیراشدواشنگتنخرسنديموجبایرانبهعراقیتجاوز
راخودرسمیاهدافعراقیدیکتاتورالبته. رسیدندقدرتبهاسالمیانقالبپیروزيازبعدتهراندرکهپرداختهایینیروبا
شطراهبرديمهمرودکند،آزادهافارسیوغازراعرببرادراناستمایلکهگفتمیصدام. کرداعالمدیگريگونهبه

تشافاکموقعآنتاکهنفتمیادیندرصدنودآنجاواستایرانقلبکهراخوزستاناستانوکندکنترلرا) روداروند(العرب
بودمنابعواراضیسربرغاصبگرانهجنگکالسیکنمونهایندیگر،عبارتبه. کندملحقعراقبهبودند،شدهواقعبودندشده
ببرد؟روازراواشنگتنتوانستمیواقعیتاینمگرولی

شایدکهکردندمیسنگینوسبکوکردهدقتحسینصدامبهآمریکاوقتجمهوررئیسریگانرونالددولت1981سالاز
عراقاگرکهگرفتندتصمیمسفیدکاخدرانجام،سرآورد؟وجودبهاسالمیانقالبصدورعلیهگاهیتکیهبتواندشخصاین

راکارایناجازهتوانستنمیآمریکاکهدادخواهدگسترشمیانهخاورسراسربهراایراننفوذخمینیاهللاآیتببازد،راجنگ
...شدشروعایرانبامقابلهروند. بکند

حذفتروریسمحامیکشورهايفهرستازراعراقکنگره،اعتراضاتازنظرصرفآمریکاخارجهاموروزارت1982سالدر
هايتروریست«بهبغداداینکهخاطربه1970هايسالدرکهراعراقبهاسلحهصدورتحریمهاآمریکاییبعدسالیک. کرد

.کردرفعبود،شدهاعمالداد،میپناه»فلسطینی

جمهوررئیسویژهفرستادهعنوانبهپدربوشجرجدولتدردفاعبعديوزیررامسفلددونالد1983سالدسامبرماهدر
د،کنرعایتحسینصدامبامالقاتدربایستیاوکههاییالعملدستورازیکی. آوردعملبهدیداربغدادازمتحدهایاالت
یجخلبهایرانزیراشناسدمیرسمیتبهراجاريفرسایشیجنگدرعراقدشوارموقعیتمتحدهایاالتدولت: «بودچنین
راهبرديشکستعنوانبهعراقبراينامساعدبزرگتحولهرلذاواستدادهدستازراآنعراقودارددسترسیفارس
.»شدخواهدتلقیغرب

نکهایازمتحدهایاالتکهکرداعالمعراقی-آمریکاییهايتماسمهمعضوواردنپادشاهحسینملکبهبعدمدتیرامسقلد
ینادرآمریکاکهچرااستنگرانکند،تهدیدراسعوديعربستانجملهازومنطقهکشورهايسایرتواندمیعراقشکست
یرسرازعراقبهآمریکاییهايکمکسیالب. بدهددستازکاملطوربهرافارسخلیجنفتبهدسترسیتواندمیصورت

راختیادرراویژهاطالعاتترینتازهمنظمطوربهکهکردکاربهآغازآمریکاارتشناظراننمایندگیهیأتبغداددروشد
الحسبهحسینصدامتوسلبهخود،متحدبرايپیروزيتأمینبرايخودتالشدرهاآمریکایی. گذاشتمیعراقینظامیان

للمسازمانامنیتشورايدرمسألهاینبررسیجلويحتیوندادنشانخودازواکنشیهیچایرانیانعلیهشیمیاییهاي
.گرفترامتحد
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مجاهدینسازمان«هايتروریستبهعراقاطالعاتسازمانباهمکاريچارچوبدراسراییلومتحدهایاالتویژههايسرویس
راخودهاياردوگاهعراقخاكدرداداجازهآنهابهوکردهحمایتآنهاازپردهبیحسینصدام. کردندکمک»ایرانخلق

صداورطاینراصدامعراقدرکه(»رئیس«کارولیآویختندداربهرااوباالخرهعراقیدیکتاتورسابقمتحدان. کنندمستقر
بود،گذاشتهراآنبنايصدامکه»خلقمجاهدین«باهمکاريبهموسادوسیاهايسازمان. استزندههمچنان) کردندمی

احساسدارند،دستآمریکاشهروند10اقلحدقتلدرآنهااینکهازاویوتلوواشنگتندرکسیکهدهندمیادامهکنونتا
.کندنمیناراحتی

پیشنهادراايجانبههمهقراردادامضايواشنگتنبه2003سالدرتهرانکشتند،راحسینصدامهاآمریکاییآنکهازپس
ینباختالفموردمسایلهمهفصلوحلجهتدرهاپیشنهادبلکهعراقاوضاعتثبیتزمینهدرتعاملتنهانهشاملکهکرد

ستههبرنامهمسایلتافلسطینی–اسراییلیمناقشهفصلوحلواهللاحزبازحمایتازاعماسالمیجمهوريومتحدهایاالت
برنامهلکهبگرفتندنادیدهکاملطوربهراآنوندادندپاسخیهیچصلحابتکاراتاینبهفقطنههاآمریکاییولی. بودایراناي

آنردکهآنهاییمیاندر. کردندشروعرا»بغداددرتهرانفزایندهنفوذ«بامقابلهبرايعراقسنیداوطلبنیروهايازحمایت
را»عراقالقاعده«هستهبعدسالچندکهبودندافراديبودند،کردهدریافتراسیاسازمانوآمریکاارتشکمکهاسال

.شدتبدیل»شاموعراقاسالمیدولت«بهسپسکهدادندتشکیل

طالبانباایرانیضدهايبازي

بازدارندگی«کهکرداعالمعلناً مرکزيآسیايسطحدرسفرحیندرآمریکاخارجهاموروقتوزیربیکرجیمز1992سالدر
دگیبازدارنبعدسالچهار. »دهدمیتشکیلرامرکزيآسیايمنطقهدرمتحدهایاالتسیاستاساسیهدفایران،نفوذرشداز

هاحریمتاولیناعمالشاملکهشداعالم»مضاعفبازدارندگی«سفیدکاخبهکلینتونبیلورودباونشدشمردهکافیساده
آمیزونجنسمجاندیشهبهکهبود»ایراننفوذگسترش«بامبارزهدرطالبانازاستفادهواسالمیجمهورينفتیبخشعلیه

.گردیدتبدیلآمریکابرحاکممحافل

طریقازکهکردپیشنهادUNOCALآمریکاییشرکت1995سالدر. شداضافهسیاستبهگزافپولدریافتانتظار
نمایندگان. ودشدادهانتقالهندوپاکستانبهبتواندآنوسیلهبهترکمنیگازکهشودساختهگازانتقاللولهخطافغانستان

توانندیمهستند،وابستهآنهابهکهطالبانیکهدادنداطمینانخودآمریکاییهمکارانبهپاکستاننهاديفرااطالعاتسازمان
آسیايوافغانستاندرخودنفوذگسترشجهتدرایرانهايتالشهمهراهسربربلکهکنندتأمینراطرحاینامنیتتنهانه

.آورندوجودبهمحکمیسدمرکزي

ماهنگیهچارچوبدراسراییل. بودندهادیدگاهاینشریکنیزمتحدهایاالتدراسراییلیالبی–آنازترمهم–وهااسراییلی
ایرانیوذنفبراندازيبرايآنازبایستیحتماً کهکردتلقیایرانیضدنیرويعنوانبهراطالبانآمریکاخارجهوزارتباکامل

سازيینهزمبهنفتیهايشرکتوآمریکادرطالباننمایندگیطرقازاسراییلیموسادعلتهمینبه. کنداستفادهمنطقهدر
.کردمنتقلنقدپولدالرمیلیوندوطالباننمایندگانبهخودتمایالتبودنجدينشانهعنوانبهوپرداختآنهاباهمکاري
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میسیاسیحمایتگونههرطالبانازمتحدهایاالت1994-1996هايسالدرولیکردباورراادعااینبتوانمشکلاکنون
صولابرنامهازواشنگتن. فرستادمیهممالیکمکطالبانبرايخود،متحدانسعوديعربستانوپاکستانطریقازوکرد

میریکتحافغانستانهمسایهکشورهايدرجنبشاینتقویتکههایینگرانیوآنهاوسطاییقرونخشونتطالبان،گرایانه
ارطالبانمطبوعات،برايخودهايبیانیهوهاگزارشدرآمریکاییهايدیپلماتبرخیآن،برعالوه. پوشیدمیچشمکرد،

»انجیلیکمربند«درنخستدورانمسیحیانبهکهکردندمیمعرفیباتقواییوداردینالعادهفوقهايانسانعنوانبه
شقعایناثباتبرايودارنددوسترامتحدهایاالتکهنمودندمیمعرفیاشخاصیعنوانبهراآنهاداشتند؛شباهتآمریکا

.دکننحلرا»ایرانیانواشرارمخدر،موادبرچیدن«یعنیافغانستاندرآمریکاییسیاستمسایلترینمهمحاضرندخود

طالبانباکهکرداعالمآمریکاخارجهاموروزارت،1996سالسپتامبردرطالباندستبهکابلافتادنازبعدساعتچند
آندرخارجهوزارتسخنگويدویسگلین. کردخواهداعزامکابلبهراخودرسمیفرستادهوکردهبرقراردیپلماتیکروابط
شتربیطالبان»ويگفتهبهزیرانیستمخالفطالبانتوسطاسالمیاحکامبرقراريبامتحدهایاالتکهداشتاظهارزمان

نکهسناتور. کردنداستقبالطالبانآمدنکاررويازهممتحدهایاالتکنگرهنمایندگان. »غربنهواستمدرنیتهمخالف
شدهپیشنهادUNOCALشرکتتوسطکهافغانستانطریقازگازانتقاللولهخطساختدوآتشهطرفدارانازیکیبراون
ولتدتشکیلبهموفقباالخرههافراکسیونازیکیکهمعناستبدانجریاناتاین: «گفتخودهمکارهايسناتوربهبود،

.»استشدهافغانستانکارآمد

مایندگاننشد،تبدیلافغانستانروزمرهکاربه»مرتد«افراداعدامونبودپوشیدهکسیبرطالبانواقعیچهرهکهبعدسالسه
رکزيمآسیايهايجمهوريهمهرهبرانتاجیکستان،وافغانستانثباتیبیعلتبه«کهنمودندمیادعاسابقمانندآمریکا

هايرفحاین. »هستندکشورهایشاندرگريافراطیرشدوایراننفوذگسترشنگرانآنها. کنندمیحرکتتیزتیغرويبر
ارگريافراطیرشدموجباتکسیچهولی. بودسابقشوروياموردرآمریکاخارجهوزارتویژهمشاورسستانویچستیون
والسنهاهل«نهضتازحمایتجهتدرطالبانفعالیتمالیتأمینمشغول1996سالدرمتحدهایاالتبود؟کردهفراهم

. ماشتگمیخدمتبهایرانیهايسنیبینازرانظامیانشبهبلوچستانوسیستانوخراسانهاياستاندرکهبود»الجماعه
مرژیسرنگونیآنها،جهاداصلیهدفکهکردندمیاعالمها،بلوچوهاافغانیایران،هايترکمنیعنی»جماعت«نمایندگان

وهاانیپاکستها،آمریکاییمخالفتباواردیوانهکامالً اندیشهاین. استطالبانبهشبیهسنیرژیمبرقراريوتهرانشیعه
ازهککنندواگذاررااياسلحهوپولتروریستیگروهکاینبهتاکردندمیتشویقراطالبانآنها. نشدروبروهاسعودي

مورددرحتیافغانستاناوضاعفصلوحلزمینهدرتهرانپیشنهادهايهمهدوباره. کردندمیدریافتریاضوآباداسالم
روئینهواقعیسیالبازبیشترراآن»ایرانینفوذ«شبحزیراشدمیردواشنگتنسويازبررسیبدونمخدر،موادحادمسأله

.ترساندمی

******

یماشتباهگاهیآري،«کهکنندمیاعترافشدیدمیلیبیباودنداناليازواشنگتنخارجیوداخلیدوستداراناکنون
هاتروریستبادوبارهماواستپیوستهگذشتهبههاحرفاینولیدادیممیپولوبستهامیدعوضینیروهايبهکردیم،
و»جدیدطالبان«،»اسالمیدولت. «کاسههمانواستآشهماناین. کنندمیمبارزه»دوباره«واقعاً. »نماییممیمبارزه
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ویلاسرایسوريضدوایرانیضدائتالفنظیرطبیعیغیرروابطزادهوآمریکاپرورندهدستهمگیمجاهدین،اقساموانواع
ازراودخعقلنهایتاً»شیعیهالل«ترسازکهسعوديخاندانونتانیاهو»گسیختهلجامبیبی«توسطکههستندسعودآل

.شدتشکیلاست،دادهدست

اتتبعاینهاهمهکهخوردمیتکانمنطقهتماموشودمیریختهافغانستانوسوریهدرخونشود،میورشعلهدوبارهعراق
صدام. دشونمیگماشتهخدمتبهسلفیونمیانازکهاستهاییتروریستکمکبهایرانازبازدارندگیآمریکاییسیاست
جنایاتصدمیکحتیتوانستندنمیواشنگتنمختلفحمایتبدونالبغداديبکرابوحاالوعمرمالالدن،بناسامهحسین،

ودهشفکريوسواسدستخوشکهاستمجنونفردیکرفتارایننیستند،سیاسیاشتباهاتاینها. شوندمرتکبراخود
تروریسم»والدین«وهاریشهها،سرچشمهدربارهکهآنهایی. برساندقتلبهخوددوررامردمهمهآنخاطربهاستحاضر
.بگیرندنظردررامهمواقعیتهمینهمهازقبلبایدکنند،میبحثمیانهونزدیکخاور
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دارداحتیاجثباتباونیرومندایرانبهروسیه
آلکسییفوالدیمیر

مسألهاستقرارکهنوامبر24تاریخشدننزدیکموازاتبه
تحریمرفععوضدرایرانايهستهپروندهدربارهنهاییتوافقات

تنششود،حلایراناسالمیجمهوريازالمللیبینهاي
بدبینیسو،یکاز. استگذاشتهافزایشبهرومسألهاینپیرامون

ایندر5+1گروهوتهرانبینموافقتنامهنهاییامضايدرباره
دیگر،سويازواستشدهمستولیاجتماعیفضايبرمواعد

.شودامضاموقعبهسنداینکهامیدوارندبسیارایرانیان

روسیهگیريموضعدرباره

حاالتاهرانتکهاستمعتقدوکندمیپافشاريهاتحریمترسریعهرچهرفعبرتمامقاطعیتبامسکوکهگفتپردهبیباید
عملهبپیشرفت: «داشتاظهارروسیهنمایندگیهیأترئیسریابکوفسرگئی. استآوردهعملبهراخودهايتالشنهایت
سایلمتنهاکهکرداعترافوي. »نداردوجودتغییراتاساسیمسایلزمینهدرولیشویمنمیپابهپاجایکدرمااست،آمده

شدهنحل«کهنیستنداراكدرآیندهراکتوروهاتحریمرفعبنديزمانجدولایران،اورانیومسازيغنیبرنامهشدهشناخته
ودهشهماهنگکامالًمسایلردیفدرتوانندنمیفعالً کهدارندوجودموضوعاتیسلسلهآنها،برعالوه: «گفتدیپلمات. »اند

بعضیوتهیهدستدرموافقتنامهاعتبارمهلتشفافیت،وآزماییراستیمسایلجملهاز. شوندگذاشتهکاغذرويشدهقید
یابکوفرسرگئیدیگر،عبارتبه. »یافتدستنهاییبستهوسازشبهتواننمیآنهافصلوحلبدونکهدیگريموضوعات

رنشانخاطبایدحالعیندرولی. کنندمیمطرحنهاییتوافقبهرسیدنشرطعنوانبههاآمریکاییکهکردذکررامسایلی
برايیمدتزیرانیستهاتحریماتوماتیکلغومعنیبهموافقتنامهاینانعقادکهفهمانندمیصریحاً واشنگتندرکهکرد

.هاستمتحریاتوماتیکلغومعنیبهموافقتنامهانعقادکهاستاعتقاداینبرتهرانولی. استالزمایرانتعهداتاجرايکنترل

است؟سودمندوضروريروسیهبرايچیزيچه

ألهمساینفصلوحلهرگزمسکو. کنندمی»ايصادقانهبازي«ایرانايهستهپروندهزمینهدرچینوروسیهتنهاعمل،در
ناقشهمازکهاستمتحدهایاالتبامسکورفتارتفاوتاین. استنکردهمرتبطتهرانفعلیسیاسینظامدرتغییراتبارا

ارادهبههوابستوغربینشاندهدسترژیمباآنکردنعوضوایرانرژیمانقالبیسرنگونیبرايایرانايهستهبرنامهپیرامون
ایرانعلیفحکومتمبانیاي،هستهپروندهدربارهایرانبامذاکراتباهمزمانهاآمریکایی. کندمیاستفادهواشنگتنسیاسی

نندکمیتحریکراداخلیهايمخالفتکرد،تحمیلآمریکاخودکههاییتحریمموضوعازاستفادهباوکنندمیمتزلزلرا
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ايهاقلیتازدفاعولیبرالپنجمستونازحمایت. زنندمیدامنراقومیبینمناقشاتایرانقومیچندینکشوردرنیزو
.استمغضوبهايرژیمکردنثباتبیجهتدرواشنگتنهايروشاستانداردبستهمذهبی،وقومی

تحادیهاآمریکا،سويازتجاوزکارانهفشاربرابردربتواندکهاستمندعالقهنیرومنديایرانبهمتحدهایاالتخالفبرروسیه
شدهیانعمتحدانشوواشنگتنتخریبیفعالیتایننتایج. کندایستادگیفارسخلیجهايپادشاهیواسراییلناتو،اروپا،
خطروسمتروریگسترشمیدانجهانی،وايمنطقهثباتیبیمنشأبهدیگرکشورهايوافغانستانسوریه،لیبی،عراق،: است
شورکابعادبهتوجهباشود،ورشعلهایراندرداخلیمناقشهاگر. اندشدهتبدیلآسیاواروپابهانرژيهايحاملصدوربراي

استحاضرروسیه. دادخواهدرخعظیمیفاجعهانرژيهايحاملجهانیاساسیذخایرمرکزدرموقعیتنیزوآنجمعیتو
عانواترینمدرنصدوروکشورایندفاعیقابلیتتحکیمطریقازهمهازقبلوایراناسالمیجمهوريتقویتبهعملدر

ایندر. کندمساعدتغیرهوناوهازرهی،ادواتجنگی،هواپیماهايهوایی،ضدوسایلخصوصبهافزار،جنگوتسلیحات
.داشتنخواهدفارسخلیجهايپادشاهیواسراییلغرب،شانتاژوتهدیدهاازنگرانیبرايدلیلیتهرانصورت

رژیمزاروسیهکهکردپیداهاییراهبایدمنظوراینبه. استرسیدهفرازمینهایندرعملیکاربهگذرزمانکهاستبدیهی
. استغیرقانونیامرهاتحریمرژیمحفظکهکندثابتمللسازمانوجهانیجامعهبرايیاشودخارجایرانضدهايتحریم

حریمتچنینزیرابفهمدرااروپااتحادیهوآمریکاهايتحریمعدالتیبیدیگريکشورهرازبهتربایدمسکوحاضرحالدر
وروسیهفدراسیونامرحقیقتدر. استشدهاعمالروسیهعلیهاوکراینداخلیاموردرنظامیمداخلهتخیلیبهانهبههایی

کهدکننجالبخودبهرادیگريکشورهايوکردهمساعیتشریکبایدآنها. اندنشستهقایقیکدرایراناسالمیجمهوري
اساسربجملهازامنیتايمنطقهنیرومندساختارتشکیلبرباید. شوندتبدیلغربهايتحریمهدفبهتوانندمیاصوالً

امنیتجدیدنظامتوانمی. کردتأکیدشود،برخورداردفاعیوسیاسی–نظامیمحتوايازکهشانگهايهمکاريسازمان
ابجدیدسازمانتشکیلدیگر،گزینه. آوردوجودبهایرانوبزرگقفقازمرکزي،آسیايروسیه،مشارکتباراايمنطقه

ملحقسازماناینبهتوانندمیهمدیگرکشورهايزمانمروربه. استتهراندرمقرباعراقوسوریهایران،روسیه،مشارکت
مجمعدرروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرتوسطجدیداً کهاستروسیهخارجیسیاستنظریهجوابگويکاراین. شوند

پاسخجستجويوجوامعوکشورهاتعاونراهمنطقی،راه: «داشتاظهارروسیهجمهوررئیس. شداعالمسوچیدروالداي
دجدینظماقتصاديوسیاسیحقوقی،هايپایهبهجهان. استخطراتمشتركمدیریتوفزایندههايچالشبهجمعیهاي

.»کندتشویقراسالمرقابتحالعیندروکردهتأمینراامنیتوثباتکهدارداحتیاججهانی

استفنینظامیهمکاريزمینهدرشریکتریندارآیندهایران

ایاالتسويازهمهازقبلنظامیفشارگونههرجلويبتوانندکهراتسلیحاتیهايسامانهترینمدرنزودترهرچهباید
زکارانهتجاوخطبامقابلهدرروسیهفدراسیونواقعیشریکبهایراناسالمیجمهوريتاکردصادرایرانبهبگیرند،رامتحده

. هستندنظرمدغیرهوپانتسیر،400-اسو300-اسنظیرهواییضدهايسامانهترینپیشرفتههمهازقبل. شودتبدیلغرب
ازرارسفاخلیجدرمستقرآمریکاییهايموشکوهاجنگندههمهتقریباًبتوانندایرانیاناگرکهفهمدمینیکواشنگتن

آمریکاحدانمتسایروقطرسعودي،عربستاننفوذوشدهصفربرابرمنطقهایندرآمریکایینظامیحضورکاراییببرند،بین
گندهجنتوجهقابلتعدادهمچنینبایدایرانمسلحنیروهايدفاعیقابلیتافزایشمنظوربه. شدخواهدتضعیفمنطقهدر
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30-سوخويسنگینشکاريهواپیماهايو31-میگشکاريهايهواپیماسیستم،آخرین29-میگمنظورهچندینهاي
خواهدخنثیدهد،قرارخودهدفراایرانبخواهدکهمتجاوزيهراقدامصورتایندرکهکردصادرکشوراینبهرا4+نسل
ایرانزمینینیرويمدرن،موشکیتوپخانهوزرهینفربرهايوT-90هايتانکنظیرزرهیادواتافزایشطریقازباید. شد

.کردتقویترا

هکداردجافارس،خلیجدربحریندرمستقرمتحدهایاالتپنجمناوگانناوهايحضوروایرانساحلیخططولبهعنایتبا
سایلواساسبرساحلیپدافندهايسامانهشاملکهکندکمکهواییپدافندمطمئنسامانهایجادزمینهدرایرانبهروسیه

رد،دریابواحدهايترکیبازمختلفسطحیناوهايبردنبینازمخصوصسامانهاین. باشد»باستیون«300کاساحلیموشکی
هوسیلبهتشخیصقابلزمینیاهدافوانفراديناوهايوهواپیمابرناوهايوناوهاضربتیهايگروهها،کشتیهايستون
آمریکامپنجناوگانتمامتنهانهصورتایندر. استالکترونیکیرادیووسایلوآتشوسیلهبهشدیدمقابلهشرایطدررادار
یروينبهبایدحالعیندر. شدخواهندسالحخلعورزند،میخصومتایرانبهکهفارسخلیجکشورهايدریایینیرويبلکه

تتقویرادریاییتفنگدارانواحدهايفنینظرازوکردهصادررامختلفطبقاتزیردریاییوسطحیناوهايایراندریایی
52کاو29کارزمیبالگردهايوباريوهوابردبالگردهايشاملکههابالگردشدهتقویتهايگروهوسیلهبهخصوصبه. کرد

بزرگایرانحاضرحالدر.  بگذرددالرمیلیارد25حدازتواندمیایرانباروسیهفنینظامیهمکاريجمعیبهاي. باشند
.باشدمیفنینظامیمحصوالتبرايبازارترین

کشوردوهربرايعظیمسود: اقتصاديهايهمکاري

جدید،هايفناوريوهاگذاريسرمایهها،تحریمرفعیعنیچیزسهبهحاضرحالدرایرانکهبفهمدبایدهمچنینمسکو
ادهايقراردتوانندمیسیاسیهايالبیوغربیهايشرکتنکند،اقدامقاطعیتباوسرعتبهروسیهاگر. داردمبرماحتیاج

ونقلوحملوارتباطاتانرژي،پتروشیمی،گاز،ونفتچونسودآوريهايبخشدرراایراناقتصادتوسعهوآوريروزبه
ارسفخلیجقارهفالتدرمایعگازوگازيمیدانبزرگترین،»جنوبیجریان«طرحمثال،عنوانبه. کننددریافتراصنایع

ازرگانیبمحافلعملسرعتبهعنایتباروسیه. شودتبدیلایرانگازيونفتیبخش»نگیندرنفیسالماس«بهتواندمی
بهرهدرهروسیخصوصیودولتیهايکمپانیشرکتترمفصلچههربررسیبهحاالازبایدنماندنپسبرايآسیاییوغربی

جامانکشوردوهرسیاسیعالیرهبراننیرومندحمایتبابایدکاراینکهبپردازندایراندارآیندهوحجیمبازارازبرداري
-روسیگازيمحورایجادبهکهشودتبدیلایرانی-روسیهمکارياولیهآزمایشیطرحبهتواندمی»جنوبیپارس. «شود
الیحدرکندتحمیلدیگرانبهراخودشرایطوکردهتعیینراجهانگازيبازارجواستقادرمحوراین. نمایدمساعدتایران

مسکوهکاستنشدهتبدیلمکانیزمیبهودادهنشانخودازکفایتیبیدوحهدرمقرباگازکنندهصادرکشورهايمجمعکه
آن،صادراتبنديسهمیهوسوختنوعاینگذاريقیمتزمینهدرجملهازراخودگازيمنافعآنطریقازبتوانندتهرانو

.ببرندپیش

نوبیجآسیايبهروسیهبرايترانزیتراهترینکوتاهایرانسرزمینزیراداردايویژهاهمیتکشوردوبراينقلوحملبخش
غربیشمالومرکزياروپايبرايمذکورجهتدرترانزیتیسرزمینخود،نوبهبهروسیه. کندمیفراهمراشرقیجنوبو
ايهمحمولهحاضرحالدر. است) بالتیکواسکاندیناويبنیلوکس،کشورهايمجارستان،اسلواکی،چک،لهستان،آلمان،(
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مجبورندغیرهواسترالیااندونزي،فیلیپین،مالزي،ویتنام،بنگالدش،پاکستان،هند،بهخودحرکتدرمذکورمناطقازبازرگانی
وردمسیراین. استدشواراندازههمینبهنیزبازگشتراهکهکنندطیراپرهزینهراهآن،تبعبهوطوالنیوپیچیدهراه

بایدزیرناگرابطهایندر. گذردمیغیرهو) گرددمیاخذباالییعوارضآنازعبوربابتکه(سوئزکانالومدیترانهازیاآفریقا
تسلطنبنادرازیکیکردنمتصلبرناظرکهآوردخاطربهراجنوبینقلوحملکریدوراصطالحبهپیشسال20طرح
هايگرهخزر،بنادروخزردریايبهایرانوعراقآهنراهوفارسخلیجطریقازهنداقیانوسبهمتعلقعربدریايدرعمان

کاراینهايهزینهوکمتربرابر3هامحمولهارسالزمانصورتایندر. بودروسیهايرودخانههايکانالشبکهوآهنراه
واپسهتیانووروسیسکبندرتاسیاهدریايومدیترانهسرخ،دریايهند،اقیانوسهند،ازکهشدمیمسیريازکمتربرابر4
ازغیرهونکیهلسیاستوکهلم،تالین،کالیپدا،ریگا،پترزبورگ،سنبالتیک،دریايبهاطلساقیانوسطریقازوآفریقادوریا

.گذشتمیمورمانسکونروژبنادرتاشمالیدریاهايطریق

وانتمیراجنوبیکریدور،»عربیهايانقالب«همهازقبلوآمدهعملبهژئوپلتیکیتحوالتبهعنایتباجاري،شرایطدر
ردواقعدریعنیپاکستاننزدیکیدرعربدریايایرانیساحلدربایدمنظوراینبه. کردترارزانبرابردهودادهکاهش
ظرفیتابالسیرسریعآهنراهسپسوکردمتصلپاکستانیکراچیبهعملدرراآنوساختهبزرگیبندرهنداقیانوسساحل
واگنبتواندکهانداختراهرو-رونیرومندخطتوانمیآنجااز. ساختخزردریايساحلدرواقعایرانرشتبندرتارابزرگ

یمآنبرعالوه. کردایجاد»دریا–رودخانه«هايکشتیازهمزماناستفادهباروسیهدیگربندرهریاآستراخانتاراآهنراه
اینبه»واگناورال«کارخانهساختهايواگنانواعصدوررابطهایندرکهپرداختایرانآهنراهتوسعهونوسازيبهتوان

روسیهسازيکشتیمتحدشرکتواحدهادردریا–رودخانههايکشتیساختبههمچنینباید. استتأملشایانشرکت
.دگیرنقراراستفادهمورد»جنوبینقلوحملکریدور«چارچوبدرروسیهايرودخانهشبکهوخزردربتوانندکهکرداشاره

******

سپتامبر8-9(اخیرجلسهنهاییپروتکلدرکهپرداختاقتصاديمشتركهايطرحاجرايبهدرنگبیبایداکنونهم
ردروسیکاالهاي«موافقتنامهوایرانوروسیهبیناقتصادي–بازرگانیهايهمکاريمشتركدائمیکمیسیون) 2014
درحرکتیهیچکنونتاولیاستگذشتهماهدوحدودپروتکلامضايزماناز. شدقیداوتماهدرکه»ایرانینفتعوض
راهاطرحاجرايجلوياکنونهم»پنجمستون«وغربیالبینهادي،ساالريدیوان. استنشدهمشاهدهآناجرايجهت

هايفناوريازماهايفناوريآندرکهاستبرخورداراولویتحائزهايزمینهازروسیهکهاستحالیدراینو. گیرندمی
نتقالالولهخطوطساختآهن،راهانرژي،هايحاملتولیدبرق،نیرويتولیداتمی،انرژيرابطهایندرکهنیستبدترغربی
روندوکردهتضعیفراایرانبرهاتحریممنگنهفشارهمکارياین. استذکرشایانغیرهوآبیبخشوآبیاريگاز،ونفت

عنوانهیچبهحاضرحالدرکهکردخواهداندازيراهراتهرانومسکوبیناقتصاديوبازرگانیواقعیهايهمکاريبرقراري
.نیستسیاسیگفتگويبااليسطحجوابگوي
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ایرانوسعوديعربستانمتحده،ایاالتبینمبارزهمرکزدریمن
یفیموفوالدیمیر

افرادآنجریاندرکهدادرخکودتایییمندرسپتامبرماهاواخر
عبدالملکریاستتحت»اهللانصار«شیعیکنندهقیامگروهک
. کردندبرقرارراکشورپایتختصنعاءبرکاملنظارتالحوثی
دربندربزرگترینحدیده،اکتبرماهدرالحوثیپیروانسپس
وآوردهدرخودتصرفبهراآنهايحومهوسرخدریايساحل
بزرگترینبندر،این. کردندمسدودرابندراینسويبهحرکت

کنندگانقیامکهاستاسلحهتجارتدرهامحمولهانتقالمرکز
تصرفباآنها. آوردنددستبهرااسلحهبزرگزرادخانهچندآنجا

برقرارنظارتهممهماتواسلحهدریافتدریاییمسیربرحدیده،
.استجنوبییمنشرقیقسمتدرواقعحضرموتطریقاززمینیمسیردوم،مسیر. کردند

فارسخلیجهمکاريشورايیمنیابتکارشکست

راصنعاءآنازقبلهفتهچندکهبودهاییحوثیواقعیهدفهاديجمهوررئیسوحاکمرژیمسرنگونیکهشدمعلوم
هاحوثیعنفبهملی،گفتگويکنفرانستصمیموفارسخلیجهمکاريشوراي»یمنیابتکار«شکست. بودندکردهمحاصره

جمعیت%45تا(حوثیشیعیانمشروعمنافعابتکارایندرزیرابودیمنسابقجمهوررئیسصالحعبداهللاعلینیزوایرانو
درغربوسعوديعربستانویژهمواضععوض،در. بودنشدهگرفتهنظردرسابقجمهوررئیسطرفدارانو) یمنجمهوري

عربستانبهغربجنوبازتواندمیتهرانکنند،برقرارراخودحکومتهاحوثیاگرکهاستروشن.  شدمیتأمینیمن
وهسوریوعراقعلیهریاضپایانبیهايتوطئهازایرانزیرااستموجهکامالًرفتاراین. کندواردنیرومنديضربهسعودي

.استشدهخسته5+1گروهدیگراعضايوآمریکاباايهستهبرنامهدربارهایرانتوافقاتکردنخنثیبرايآنهايتالش

نتوانستسعودي،عربستانهمهازقبلوفارسخلیجهمکاريشورايعضوکشورهايوبریتانیامساعدتبامتحدهایاالت
تاعتقادانظرازکهداشتتعلق»اصالح«جنبشبهاولنقشرژیمایندر. بکندکاريهیچیمنبرحاکمرژیمنجاتبراي
ویتعضبدونعراقدرتروریستیضدواقعیائتالفتشکیلباریاضوواشنگتن. استنزدیک»المسلمیناخوان«بهخود

ندنیرومضربهسوریهشرقیشمالقسمتدرداعشنظامیانشبهکهشدباعثامرهمین. اندماندهدرسوریهوایرانروسیه،
فتهردرزگروهیهايرسانهبهاطالعاتیآن،برعالوه. بزننددستايگستردهفعالیتبهبغدادناحیهدروکردهواردمتقابل

دفهعربستانیگازيونفتیثروتمندهايپادشاهیسایروسعوديعربستانبلکهسوریهشرقوعراقشمالنهکهاست
دنبالهبوسعوديعربستانیعنیفارسخلیجمنطقهوعربستاندرکلیديشریکدادندستازولی. هستندداعشاساسی

نایهمه. بودخواهدانرژيبخشدرجهانیسلطهسربرروسیهباجنگدراروپااتحادیهوآمریکاشکستمعنیبهقطر،آن
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هیپادشاکندمیسعیگویاکهدهدمیتشخیصراتهراندستجاهمهکهشوندمیتشویقریاضغوغايوسیلهبهروندها
عوديسعربستانشرقیاستانسوریه،عراق،لبنان،اهللاحزبیمن،ازاعمخودشیعهمتحدانطریقازوکردهتجزیهراسعودي

هد،دپایانمنطقهدرخودتجاوزکارانهخطبهاوباماباراكاگر. نمایدبرقرارنظارتمنطقهگازيونفتیمیادینبربحرین،و
از2011سالازکهگذاشتراجاريویرانگرانهوسازندهغیرروندهايبنايمتحدهایاالتخود. ندارداستبعادچیزيچنین
دروثیحشیعیانتوسطصنعاتصرفآن،برافزون. پرداختعربجهانکردندمکراتیکبهرنگینهايانقالبتحریکطریق
سعودي،عربستانمرزدرکهکردایجادمهمیتغییراتعربستانجزیرهشبهجنوبیراهبرديمهمقسمتدرنیروهامعادله

منطقهاین. استشدهواقعفارسخلیجدرمتحدهایاالتاساسیراهبرديشریکوعربیکشورتریننفوذباوترینثروتمند
.داردقرارعدنخلیجوسرخدریايسوئز،کانالطریقازآسیابهاروپاازجهانیدریانورديمهمهايراهتقاطعدر

استبرخوردارايمنطقهعظیماهمیتازیمنحوادث

ومالیحمایتبهراایرانکهشدسعوديعربستانهمسایهکشورمنفیبسیارواکنشوجدينگرانیموجبیمنحوادث
ایجادارشیعیگاهتکیهعربستانجنوبیقسمتدراستصدددرتهرانریاض،عقیدهبه. کردمتهمکنندگانقیامازنظامی

فطرازایران. کردمیمحسوبآنسنیاکثریتمدافعویمنثباتضامنراخودهمیشهسعوديعربستانکهحالیدرکند
درنظمیبیازایرانکهنیستپوشیدهکسیبرالبته. کندمیبسندههاحوثیبهاخالقیمساعدتبهکهکندمیاعالمخود
راضیاست،قطروسعوديعربستانآمریکا،هايفعالیتحاصلکه) عراقوسوریهدرتحوالتخصوصبهو(میانهخاور

برعربیوغربیسیاسیکارشناسانازبسیاري. شداعمالآمریکاابتکاربهکهداردقرارهاییتحریمتحتهنوزایران. نیست
وبحرینوکردهایجادراسوریهوعراقطریقازلبنانتاایرانازشیعیقوساستمایلتهرانکهدارنداعتقاداساسهمین
ستانعربنفتاساسیذخایرنشینشیعهاستانایندر(کنداضافهبدانراسعوديعربستانشرقیاستانآیندهدرویمن

ثباعفقطاردنوقطرامارات،سعودي،عربستانفرانسه،بریتانیا،متحده،ایاالتجنگیعملیات). استشدهواقعسعودي
ایرانهعلیخصوصبهوشیعیانعلیهریاضوواشنگتنسنیابزارتنهاداعشکهشدایرانظنسوءوهانگرانیاینتشدید

.کندمیتقویتايهستهبرنامهدربارهغرببامذاکراتدرراایرانمواضعصنعاحکومتشدنعوض. است

یترکیبجمعیتبامحروموماندهعقبکشوراین. استعربیثباتیبیقوسضعیفهايحلقهازیکییمنحاضرحالدر
زیراردکغلبهیمنايقبیلهومذهبیمناقشاتبربتوانمشکل. استبرخوردارعظیمیژئوپلتیکیاهمیتازقومی،ومذهبی
یمنجنوبمسألههمچنین. دهندمیتشکیلرا) %45اقلحد(یمنجمعیتازنیمیبهقریببلکهنیستنداقلیتشیعیان

کهحالیدربودشمالبهجنوبادغاممعنیبهواقعدرجنوبییمنوشمالییمنپیشسال20ازبیشاتحاد. استمطرح
ازیشبکهیمنجنوبدرایامایندر. کندمیتأکیدخوداستقاللبرونکردهسازشخودوابستهموقعیتباکنونتاجنوب

نوبیجیمنها،حوثیدستبهصنعاافتادنبا. استکردهبلندراخودسرطلبیجداییدوبارهدارد،جمعیتنفرمیلیون2,5
.شودجداکاملطوربهتواندمی

استیمنبحرانمرکزدرآمریکاسیاست

افراطیونکهبودآمریکا. استمیانهخاوردرمتحدهایاالتسیاستتقصیرزیاديحددرداد،رخیمندرکهآنچهحال،هردر
کهندکمیپشتیبانیفارسخلیجپادشاهانازواشنگتن. آوردسیاسیصحنهرويرا) داعشسپسوطالبانوالقاعده(سنی
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هایسنازحمایتبامتحدهایاالت. هستندخارجبهرنگینهايانقالبصدورحامیانوسنیافراطیاسالموسلفیتپیروان
اروییرویدرشیعیانیکپارچگیموجباتناخواهخواهایران،وشیعیانبامقابلهراهازجملهازآنهانفوذگسترشبهمساعدتو

هتوسعحقودادهقرارتحریمتحتراایراندهد،میاسلحهفارسخلیجهايسنیبهکهآمریکا. کردفراهمراهاسنیباآنها
مبارزهباهمعلوي،شیعیگروهنمایندهاسد،بشارریاستبهسوریهعلیهآمریکاییتجاوز. استنمودهسلبآنازرااتمیانرژي

میبازيطرقوجبینیمکشوروسعوديعربستانسنیپادشاهاننفعبهوسیلهبدینآمریکا. داردمستقیمارتباطتشیعبا
وادهدافزایشراجهانیبازاربهنفتصدورریاض. نمایدمیاستفادهروسیهعلیهگازيونفتیجاريجنگدرآنازکهکند
شگسترعراقدرهاسنیوشیعیانجنگجبهههمزمان. دهدمیافزایشرااروپااتحادیهبهشدهتغلیظگازآنیصادراتقطر
.یابدمی

شود؟میچهآنازبعد

صرفتبهتاداردشباهتخزندهکودتايبهبیشترهاحوثیعملشیوهیمن،درمرکزازگریزهايگرایشتشدیدشرایطدر
نهادهاایندرراخودحضوروکردهنفوذحکومتینهادهايدرروشهمینازاستفادهباآنها. کشورامورزماممسلحانهسریع

عربستانمرزهاينزدیکیدرشیعیکانونظهور. شودمیریاضنگرانیبزرگترینموجبسناریوهمین. کردخواهندتقویت
ديسعو. باشدمیپادشاهیشمالیمرزهايدرداعشنظامیانشبهفعالیتازبعدچالشترینبزرگسعوديآلبرايسعودي

خودهاینکوجودبا. پرداختندصالحگاهتکیهحشید،گروهشمالیقبایلشیوخبهمالیهايیارانهپرداخترابطههمیندرها
رازيباکندمیسعیاکنونبود،»خلیجی«هايپادشاهیابتکارطراحو»یمنانقالب«حامیانازیکیپیشسالسهریاض

بهفاداروقبایلباائتالفدرصالحطایفهاحیايبهتوانندمی»شیعیخطر«بهانهبهسعودآلحاضرحالدر. برگرداندعقببه
درکهاستاینواقعیتحالهردرها،آمریکاییوسعوديپادشاهیهايتوطئهاینفرجامازنظرصرفولی. دهندتنوي

دخواهقرارتهرانمحکمنفوذمداردرتردیدبدونکهآیدمیوجودبهنشینشیعهبستهمنطقهیکیمنشمالیقسمت
.گرفت

******

اًتقریبوصنعاحوثی،کنندگانقیامامروزه. استپذیرتحققکامال1962ًسالمرزهايدرشیعی»زیديامامت«احیاياندیشه
میکنترلرا) صنعاوجوفمأرب،هاياستانازبخشیحجه،عمران،ذمار،صعده،هاياستان(کشورشمالیقسمتتمام
کلیديهايمقاموزیرانجدیدهیأتدرودادهقراربیشتريفشارتحتراهاديجمهوررئیسکردخواهندسعیآنها. کنند

اهمیتیمناموردرمداخلهازهاتحریمرفعایرانبراي. کردنخواهدتغییررسماً یمندولتینظاماینکهولوآورنددستبه
.کنداستفادهغرببرگذاريتأثیربرايیمناوضاعازتواندمیایرانولی. داردبیشتري
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