


 

 

تحلیلی –مجله خبری   

 ایران معاصر
93 شماره  

4102 دسامبر  

 

 

 

 

 هیئت تحریریه

رجب صفروفسردبیر:   

 سرویراستار: ایگور پانکراتینکو

 الکساندر پروخانوف

 سرگی بابورین

 دمیتری روریکوف

 ویتالی تریتیاکوف

جمال حیدر  

 ماکسیم شیفچینکو

 

 

 

7وی وال، شماره وآدرس تحریریه: مسکو، خیابان کور  

 

 تصاویر گرفته شده از

 ایتارتاس، ریانووستی، ریا ایران رو



مطالب فهرست

2...........................................................چکیده مطالب

نیستبهسرراکشورسعودآلخاندانمفاسد
کرد خواهد
6......................................................آلکسییفوالدیمیر

آمریکاوسعوديعربستانخوردبهرایمنایران،
دهدنمی

11........................................................یفیموفوالدیمیر

جاريمعادالتدرایرانیافتهافزایشنقشدرباره
میانهخاور
15....................................................آلکسییفوالدیمیر

هگرفتپیشدرراایرانباروابطنزدیکیخطروسیه
است
20....................................................آلکسییفوالدیمیر

وعدهوباریکجزئیات: ژنومذاکراتجدیددور
آیندهبرايها
24......................................................نیکالیفایگور

دربارهپوتینوالدیمیرهايناگفتهوهاگفته
ایران
28.....................................................نیکالیفایگور

درروسیدیپلماسیهايشکستوهاناکامی
میانهخاورمنطقه
32..............................................آلکسییفوالدیمیر

وگذردمیکهسالینتایج: 2014سالدرایران
آنهايدرس
37...................................................نیکالیفایگور



چکیده مطالب2
.............................................................................................................................................................

چکیده مطالب

توسعهنتایجآنمطالبازشماريدرکهاستتوجهجالبنظراینازهمهازقبل»معاصرایران«مجلهنهموسیجدیدشماره
کارمندکهکردراکاراینهمهازبهترکسیالبته. استشدهبنديجمعگذرد،میکه2014سالدرروسی–ایرانیروابط
اند،زدهحدسدرستمحترمخوانندگانکههمانطور. دارداهمیتجهانوکشوربرايويدیدگاهولینیستتحریریههیأت
ازآنجریاندرروسیهجمهوررئیسکهاست2014سالپایانیمطبوعاتیمصاحبهدرپوتینوالدیمیرسخنانمامنظور
.نموداشارههمایرانمسایلبهجمله

بزرگاتیمطبوعکنفرانسدرراروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرسخنانکهاینترنتاجتماعیهايشبکهکاربرانازیکی
نفتوزیرزنگنهنامداربیژنآنازقبلروزچند. »آیدنمیدرجورایرانباماروابطگویا: «نوشتکرد،گوشدقتبهسالیانه

»نفتیرگبزقرارداد«وجودآشکار،واقعیاتخالفبروافزودایرانوروسیهبینروابطنزدیکیطرفدارانبدبینیدالیلبرایران
چیزيچهوگفتچیزيچهایراندربارهپوتینوالدیمیر«عنوانتحتشمارهاینمرکزيمطلب. کردتکذیبراکشوردوبین

تاروهتیراینقدراوضاعاینکهیااستبستبندرایرانوروسیهبینروابطآیا: «شودمیشروعجملهاینبا»کردمسکوت
»نیست؟

ادياقتصتوسعهوزیراولوکایفآلکسیکهشدتعییننوامبرماهاواخررویدادتوسطزیاديحددرجمهوررئیسسخنانلحن
دربارهوینمذاکراتشکستازبعدزیرابودشدهانتخابمناسبیبسیارزماندیدارآنبراي. آوردعملبهدیدارتهرانازروسیه

وروددربارهآنتبعبهواروپااتحادیهوآمریکاباروابطبهبوداحتمالدربارهواهیهايخیالایراندر،»ايهستهپرونده«
. یافتافزایشایرانی–روسیمشتركهايطرحاهمیتبالعکس،و. بودیافتهکاهشایرانیاقتصادبهغربیهايشرکتسریع

مقالهینانویسنده. استشدهمنعکس»تهرانبهاولوکایفآلکسیسفرپردهپشت«عنوانتحتايمقالهدرسفراینجزئیات
بحثیزنوکنندمیفعالیتشرایطایندرمسکووتهرانکهخارجازاقتصاديودیپلماتیکفشار«کهکندمیعقیدهاظهار
توسعهآهنگبرهمگیایران،وروسیهسیاسینخبگانمحافلدرخارجیسیاستهايگیريجهتدربارهداخلیجديهاي

زاپوشیدنچشمکهتهراندرچهودارندوجودمسکودرچهگفتگومسایل. گذارندمیاثرکشورماندوبینشراکتروابط
.»بودخواهدمحضاندیشیسادهواقعیتاین

در: «استشدهتأکیدمطلبایندر. باشدمی»استگرفتهپیشراایرانباروابطنزدیکیخطروسیه«دیگرمقالهعنوان
طیکشوردوبینمشارکتروابطگسترشوایرانی–روسیروابطنزدیکیجهتدرهاتالشتاریخچهازتوانمیمجموع

دراسیونفبرايآمریکایینارضایتیازترسودوجانبهروابطدرواشنگتنازبردنحساب: گرفتاساسیدرسدواخیرسال7-5
طیشرایهیچتحتوهرگزسپاسگزاريرويازواشنگتنکهآوردمیباربهسیاسیواعتباريمالی،خساراتایرانوروسیه
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مقاماتیسرپرستتحتفقطمسکووتهرانبیناقتصاديوبازرگانیشراکتمختلفدالیلبهکند؛نمیجبرانراخساراتاین
.»استپذیرامکاناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونهايدولتحمایتباوعالی

تهرانومسکوبرايکشورهاترینمهمازیکیترکیهکهاستوابستهثالثکشورهايبهمعینیحددردوجانبهروابطتوسعه
ابرابطهدر: «استآمده»دهدمیتغییررامیانهخاورواروپادرنیروهاتناسبترکی–روسیتوافقات«مطلبدر. باشدمی

مواددورصدربارهتهرانومسکوبینمذاکراتبهبایدرسید،امضابهترکیهبهپوتینوالدیمیرسفرنتیجهدرکهاسنادي
.»کردتوجهامریکاییهايتحریمازنظرصرفایرانبهصنعتیکاالهايوخوراکی

وزارتيسخنگوپساکیجنیفر. شودمیسببراواشنگتنغوغايومنفیواکنشژئوپلتیکیحرکاتاینکهاستطبیعی
اوکرایناوضاعخاطربهنهدفعهاینولی. دادهشدارجدیدهايتحریمازروسیهبه2014دسامبر2روزآمریکاخارجهامور
وکردلهگبریفینگیکجریاندرپساکی. ایرانوروسیهبینکاالهاعوضدرنفتموافقتنامهانعقاداحتمالعلتبهبلکه
ایجادظنسوءاگر. داریماطالعاقتصاديهايهمکاريمختلفهايزمینهدربارهایرانوروسیهبینمذاکراتازما: «گفت
. »مکنیاقدامانتزاعیطوربهتوانیمنمیمافعالًولی. کردخواهیماقدامماباشد،میهاتحریممشمولتوافقاتاینکهشود

.اردداختصاصموضوعهمینبه»ایرانخاطربهدفعهاینولیشود،مجازاتروسیهکهکردپیشنهاددوبارهواشنگتن«مطلب

بهانارمنستپیوستنوجودباناتواعضايومتحدهایاالت. کنداقدامهاتحریموسیلهبهتنهانداردقصدمتحدهایاالتولی
نماییتیدوسبهگرجستان،ریاستشدنعوضوروسیهباآذربایجانروابطنزدیکیادامهاورآسیایی،اقتصادياتحادیهعضویت

ایرانوروسیهعلیهگاهیتکیهایجادجهتدرهاتالشازبروکسلوواشنگتن. دهندمیادامهتفلیسوباکوایروان،بافعال
نهارکقفقاز،ماورايدرشمالیآتالنتیکپیمانومتحدهایاالتشدنفعال«حالعیندر. اندنکشیدهدستقفقازورايمادر

بهناتووآمریکابرنامهدرقفقازماوراي«مقالهدرموضوعاین. باشدمیناتواعضايبرخیبلکهبروکسلوواشنگتنخودتنها
.استشدهتشریح»ایرانوروسیهعلیهگاهتکیهعنوان

نقشدرباره«عنوانتحتمطلبینویسنده. کندنمیتأمینراآنپیروزيوندادهمطلوبینتیجهواشنگتنبههاتالشاینولی
منافعداشتنعلتبهداعشظهورعلتبهایرانومتحدهایاالت: «نویسدمی»میانهخاورجاريمعادالتدرایرانفزاینده

یحالدرشدهپخشداعشعلیهایرانی–آمریکایینظامیتعاملدربارهمتعدديهايگزارش. اندشدهبستههمبهمشترك
علتهمینبه. استرفتهروزدستورحاشیهبهایرانايهستهبرنامهیعنیتهرانوواشنگتناختالفمورداساسیمسألهکه

ایرانومتحدهایاالتآرامواکنشبامسألهایننشدنحلدربارهوایرانايهستهبرنامهدربارهتوافقنشدنحاصلاعالم
لتعبهمسألهاینکهبکنندمتشنجايهستهمسألهخاطربهراخودروابطخواهندنمیتهرانوواشنگتن. استبودههمراه
.»استشدهراندهآنهاروابطحاشیهبهداعشازناشیخطر

ازحفاظتجهتدرخودهايتالشافزایشبهتهرانفعالًولیشدخواهدروشنزمانمروربهادعااینبودندرستمیزان
کهواشنگتنوریاض. باشدمیآنهاازیکیتردیدبدونیمنکهدهدمیادامهمیانهخاورزدهمناقشههايقسمتدرصلح



چکیده مطالب4
.............................................................................................................................................................

اعادالنهنتقسیمومالیفسادازرایمنخواهندمیکهکنندسازشحوثیشیعهکنندگانقیامآمدنکاررويبانتوانستند
ايهپادشاهیسایروسعوديعربستانبهخودکشوروابستگیبهنمایندمیسعیوکنندرهاقبایلومذاهببینقدرت

ایطشردر. بکنندترسنگینراخودترازويکفهتاهستندتالشدردهند،پایانفارسخلیجحاشیهارتجاعیکارمحافظه
برادرانتواندنمیزیراشتافتیمنکمکبهایرانیمن،داخلیاموردرسعوديعربستانوآمریکااصولبیوگستاخانهمداخله
ردنآودستبهخواهند،مییمنازکهچیزيتنهاکهبدهدآنهاآمریکاییحامیانوعربستانیوهابیونخوردبهراخودایمانی
یکاآمروسعوديعربستانخوردبهرایمنایران،«عنوانتحتمقالهدرامرجزئیات. استکشوراینگازونفتسرشارمنابع
.استشدهتشریح»دهدنمی

جلب»کردخواهدنیستبهسرراکشورسعودآلخاندانمفاسد«مقالهبهراشماتوجهآمد،میانبهریاضحرفکهحاال
گرفتهقرارمیانهخاورمتعددکارشناسانتوجهمرکزدرسعوديعربستانجدیداً : «نویسدمیچنینآننویسندهکهکنیممی

وبعرجهاندر»رنگین«هايانقالبسلسلهدرپیايمنطقهاموردرپادشاهیاینفزایندهنقشبهآنهاازبسیاريکهاست
مایندنمیخاطرنشانهمزمانآنها. کنندمیاشارهجهانیبازاردرنفتیدامپینگزمینهدرآمریکانفعبهریاضاخیرهايگام
نبیازدولتیکیانیکعنوانبهاستممکنوداردقرارايریشهتحوالتآستانهدرعربجهانکشورترینثروتمندکه

کهتمدتهاسکهسعودآلحاکمخاندانکههستنداعتقاداینبرتحلیلگراناتفاقبهقریباکثریت: « افزایدمیوي. »برود
نمیوشودمیبزرگمفاسدوگناهانهمهوفزایندهانحطاطدستخوشاست،کشوربازسازيوآوريروزبهراهسربرمانعی
.»بسنجدهوشیاريباراسعوديعربستانازخارجوداخلدرسیاسیپیچیدهفرآیندهايتواند

وردکهاستایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتآنوکنندکمرنگرااساسیموضوعتوانندنمیهاجریاناینهمهالبته
مقالهدرآنبامرتبطدیپلماتیکمانورهايومذاکراتاینجریان. شدبرگزار2014سالدسامبر17-19روزهايدرآنجدید

.استشدهمنعکس»آیندهبرايهاوعدهوباریکجزئیات: ژنومذاکراتجدیددور«

ندرالکساتوسطمقالهاین. کردخواهدجلبخودبهرامحترمخوانندگانتوجهمجلهشمارهایندیگرمطلبیکتردیدبدون
نوانعتحتروسینثربرجستهاستاداینمقاله. استشدهنگاشتهروسبرجستهنویسندهوورزیدهقلمصاحبپروخانوف

،روسشعرايازشاعرترینروسیسنین،سرگئیچرا: «شودمیشروعمرموزيوآمیزسحرجمالتچنینبا»ایرانیشیر«
وسفالیهايکاخبهایرانی،زمردوالجوردبهعشقاینورزید؟میظریفیعشقوداشتهمرموزيکششایرانبهنسبت

ظیرنبیوزیبااشعارمجموعهروسیهریازانشهرازشاعرکهشدباعثچیزيچه. بودزنانهالهیسرشتوپوشآیینهمساجد
باآنهاآستانهکههستخراساندردرهایی: «استماندهیادماشعاريچنینمجموعهایندربسرایدرا»فارسیهاينغمه«

بتباکهصرافیازامروز«؛»امآمدهشمالازمنکهباشداینعلتششاید«شاهانه؛من،شاهانه؛»استشدهپوشیدهگلبرگ
نایهممنکن،صبرخدایا–بوسیدمیرازنسینهتنهاسعديکهگفتاو«؛»کردمسئوالدهد،میروبلیکتومننیم

»...خواندمسعديقبرپايمرمريسفیدمقبرهدررادلنشیناشعاراین. »گیرممییادراهابوسه
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فتادهاجاهايسنتکهاستبهترولی. یابدمیپایانمارسماهدرآنسالکهکندمیزندگیدیگريتقویماساسبرایران
میکه2014سال. استسالنتایجتطبیقیبررسیوبنديجمعزماندسامبرماهآنموجببهکهکنیمرعایتراروسی
ورکشاینزندگیدرکهبودهاییدستاوردومناقشاتها،نومیديوامیدهاسالپیچیده،سالیاسالمیجمهوريبرايگذرد

نآپایانتاکهسالیوبودمهمترهمهازحوادثگردابدرچیزيچه. آمدندمیپدیددیگريازبعدیکیفرنگشهرهمانند
دهپیچیهايسئوالاینبههاییپاسخاست؟دادههاییدرسچهمابهاست،نماندهبیشرومیزيتقویمبرگچندوروزچند

.استشدهداده»آنهايدرسوگذردمیکهسالینتایج: 2014سالدرایران«مقالهدر

اجتماعیاموراقتصاد،زمینهدرواقعدر. نبودايسادهسالایرانبراي2014سالتردیدبدون: «نویسدمیمقالهایننگارنده
فردهبمنحصرویژگیولی. استشدهحلمسألهاینکهگفتاطمینانبابتوانکهنیستايمسألههیچخارجیسیاستو

کاکانشهايپیشبینیبارچندمینبرايوکندبسیجراخودنیروهايدشواردوراندراستقادرکهاستایناسالمیجمهوري
رسد،میفراکه2015سالدرجهانیانکهآیدمینظربه. کندپیداراخودمسایلترینپیچیدهحلراهوکردهتکذیبرا

هیأت. »گردیدخواهدایرانوروسیهبینروابطنزدیکیطرفدارانخرسنديباعثامراینکهشدخواهندوضعهمینشاهد
.باشدمیامیداینشریککنید،میمطالعهراآننهموسیشمارهکه»معاصرایران«تحریریه
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کرد خواهدنیستبهسرراکشورسعودآلخاندانمفاسد
آلکسییفوالدیمیر

خاورمتعددکارشناسانتوجهمرکزدرسعوديعربستانجدیداً
اینفزایندهنقشبهآنهاازبسیاريکهاستگرفتهقرارمیانه

»رنگین«هايانقالبسلسلهدرپیايمنطقهاموردرپادشاهی
زمینهدرآمریکانفعبهریاضاخیرهايگاموعربجهاندر

همزمانآنها. کنندمیاشارهجهانیبازاردرنفتیدامپینگ
درعربجهانکشورترینثروتمندکهنمایندمیخاطرنشان

یکعنوانبهاستممکنوداردقرارايریشهتحوالتآستانه
مهتحلیلگراناتفاقبهقریباکثریت. برودبینازدولتیکیان

خوشدستاست،شدهکشوربازسازيوآوريروزبهراهسربرمانعیکهمدتهاستکهسعودآلحاکمخاندانکههستندعقیده
انعربستازخارجوداخلدرسیاسیپیچیدهفرآیندهايتواندنمیوشودمیمرگبارمفاسدوگناهانهمهوفزایندهانحطاط
ريگافراطیتشویقبهسعودآلکهاستاین. کندمیایجادخطرجهانسراسربرايکهآنچه. بسنجدهوشیارانهراسعودي

.دهدمیادامهاسالمیتروریسمو

جهاندرتروریسمحامیترینمهم

آنونیکنشکلبهواحددولتعنوانبهسعوديکشورحفظکهپادشاهیملیامنیتبرايخطراتاینکهاساسیعللازیکی
وتروریستیهايگروهکوسازمانهاازحمایتبهپادشاهیخاندانمصرانهپایبنديکنند،میرشدبرند،میسئوالزیررا

رامغضوبحکامکند،میاجرارااسالموعربجهاندرخودخارجیهايبرنامهاکثراًآنهاوسیلهبهریاضکهاستافراطی
میراهمناقشاتوهاجنگآنهاتضعیفمنظوربههمسایهکشورهايدروکندمیتحمیلراسلفیاسالمکند،میسرنگون

هککشورداخلدرتنهانههمآناست،شدهتروریستیوافراطیدولتخودبهخودسعوديعربستانامورحقیقتدر. اندازد
سرکوبیعه،شاقلیتتبعیضوسیلهبهدینیوسیاسیعقیدتیدگراندیشیگونههرشدیدسرکوبوسیلهبهاجتماعیامور

.شودمیادارهپلیستروروزورگوییانسان،هايآزاديوحقوقخشن

آشکارسیاستاین2011سالازکهکندمیتحمیلزوروسیلهبهعربجهانسراسربهحاضرعصرازراخودبینشسعودآل
ارکنیرويتربیتافراطی،وتروریستیهايجنبشمالیتأمینطریقازپنهانی،طوربهکارهاهمهآنازقبل. استشده

کشورهايمناطقدروخودخاكدرنظامیانشبهوصحراییفرماندهانآمادگیویژه،مدارسدرسلفیمذهبیعقیدتی
کشورهايداخلیاموردرنشدهپنهانمداخلهبه2011سالدرکهسعوديعربستان. شدمیانجاممناقشاتمناطقباهممرز
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نمسلمانامنافعمدافعنقشمدعیکهبرداشتخودچهرهازرامشروعیکاردرستکشورنقابفقطپرداخت،اسالمیوعربی
سعودآلوردستبهکهاندشدهسیاستاینقربانیپاکستانوافغانستانعراق،یمن،سوریه،لیبی،مصر،کنونتا. استجهان

هاآنکهاندشدهشناختهخوبیبههمسعوديعربستاناساسیمتحدان. شدندانداختهداخلیمناقشاتوهاجنگورطهبه
بودهداعشاواخرهمینتاوالنصرهجبههجهادي،متعددهايگروهک،»المسلمیناخوان«آن،ايمنطقهشعبوالقاعده

.رفتدرخودسعودياربابانوسازندگانکنترلزیرازجاريسالژوئنماهدرساختاراینکهاست

بریدننظیرآورچندشوپلیدصورتبههمآن(شدندکشتهسلفیاندستبهکهکودکانیوزناننظامی،غیرهزارهادهقتل
ایتکفامرهمین. کنندمیسنگینیسعوديحکاموجدانبر،)بودندزندههنوزکههاییانسانقلوهودلعلنیخوردنوسر
طالعاتیاسرویسسابقرئیسبندر،امیرریاستبهاوویژهونظامیهايسرویسسرانوپیرپادشاهعبداهللاملککهکندمی

تنهانهعامقتلواسالمیوعربیمذکورکشورهايدروپادشاهیداخلدربشریتعلیهجنایاتازايدرسعوديعربستان
قفسدرارآنهاهمهکهنیستبدابتداولی. شودالههالمللیبیندادگاهتسلیمسعوديعربستانهايسنیبلکهشیعیان
نایاتجاینآنهادستوربهوآنهاپولباآنجاکهدهندنشانآنهابهراجاهاییوکنندردآنها»رزمیافتخار«اماکنازوبنشانند

.آمدندعملبهوحشیانه

اداره«طریقازدولتیسطحدرهاکاراینهمهکهشودیادآورياستکافی. نیستکنندهاثباتدالیلجستجويبهاحتیاجی
ییعنمکهدرجبههنیزو) شودمینامیدهالدعوههیأتمعموالًکهریاضدرمستقرسازمان(»واالرشادووالدعوهالبحوثهیأت

زممکانیاین. استشدهانجامهستند،سلفیوهابیوننظامیعالیفرماندهکه) االسالمیالعالمرابطه(اسالمجهاناتحادیه
عوديسدولت. کندمیدریافتگزافیپولسعوديدولتازکهاستجهانسراسردرسلفیونفعالیتسازمانیومالیاساسی

ابعبدالوهمحمداخالفازکهکندمیتأمینراشیخآلخانوادههمچنینسعودآل. کندمیمنصوبراسلفیونرهبرکهاست
اوقاف،دادگستري،وزیران. داردقرارسعودآلازبعددوممقامدراحترامواعتبارنظرازسعوديعربستاندروشدهتشکیل

یخشآلخانوادهعضو) دیگرهايمقاموپادشاهیتشریفاترئیسنیزو(الدعوهسلفیمرکزيسازمانرئیسوملیمفتی
افراطیسیاربکهراتکفیريسلفیونلفظیسطحدرکهسلطنتیخاندان. استسلفیونوهابیسیاسیریاستاین. هستند
بنسواصلمشروعیتباخانداناین. دارندعهدهبرراسلفیجنبشمالیتأمینامرحقیقتدرکنند،میمحکومهستند،
برايآنهاازوشدانتخابعربستانبرحکومتبرايآنهاتوسطسعودآلخاندانزیرااستوهابیونمدیونخودتاریخی

.ترسندمیهااندیشهاینازاهللابسمازچنمثلسعودآلکهکندمیاستفادهخمینیشیعیهاياندیشهبارویارویی

سعودآلاخالقیکاملفساد

هبوسعودآلخانوادهاعضاياکثراخالقیشدیدلغایتفساد. استپادشاهیخاندانمسایلجنبهیکتنهاتروریسمولی
. کندمیایجادبزرگاندازههمینبهخطريآنبقايبرايشود،مینزدیکنفر300بهآنهاتعدادکههاییشاهزادهاصطالح

.شودمیمشاهدهسلطنتیخانوادهاعضايترینعالیمقامنزدفسادبیشترین
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ورامادارهعالیسطحنزدیکخویشانوقومواطرافیانوعهدولیپادشاه،. داردقرارجنسیفسادآنهامفاسدفهرستصدردر
بهخودشوهرانباآنهاسناختالفکههستندجوانییاکوچکدخترانآنهاازبرخیکهدارندمتعدديزنانهمگیدولتی،

درزوجاتتعددگذشتهدر. شودمیهاشاهزادهکثیرجمعیتظهوروفرزندانفراوانیباعثامرهمین. رسدمیسال50-40
عربیفتوحاتدرودادهتشکیلرامحمدحضرتارتشهستهکهبودالزمبدويهايعربتعدادسریعافزایشبراياسالم

ولی.کردندمیتحکیمراهاعربمواضعمحلینخبگاندخترانباازدواجطریقازشدهفتحاراضیدرنیزوکردندمیشرکت
خودشهوتارضايبرايفقطزوجاتتعددازسعوديحکامدارند،زندواکثرحدیایکمسلماناناکثرکهمعاصرجهاندر

براي. شودمیمحسوبعاديامرجدیدجوانزنانگرفتنوقدیمیزناندادنطالقسعوديعربستاندر. کنندمیاستفاده
استفادهصیغهنهادازتوانمیبیاید،کمزناگر. کندازدواجايساله18دخترباساله65-70شیخکهاستعاديسعودآل

دتوانمیهاصیغهتعداد. استشدهحفظقطروسعوديعربستاندرعمدتاًعربستان،کارمحافظههايپادشاهیدرکهکرد
ضوعیک. خرندمیآفریقاییپوستسیاهزنانتااروپاییموبورزنانازاعمجهانسراسرازرادختران. باشدنفرصدبربالغ

اسلیتنروابطبههاسعوديکهکندمیتأکیدکرد،فرارسعوديعربستانازوشدمغضوبکهسعودآلنزدیکگروهسابق
.شودراضیزنیکباروابطازنیستقادردیگرشاهزادهیاشیخ. پردازندمیصیغهیاهمسرچندباهمزمانجمعیدسته
بهمراتباینهمه. زنندمیدستجنسیروابطبهمقعدودهنراهازآنهاونیستکافیآنهابرايهمعاديتناسلیروابط

سسوونجیننوشته»سعوديعربستاندرچادرزیرزندگیحقیقت. خانمشاهزاده«کتابدرتفصیل
((http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=154457))استشدهتوصیف.

عضاياازیکیپادشاهی،خانوادهبهنزدیکآگاهانگفتهبه. دارداهمیتجنسیروابطبرايزناجتماعیموقعیتدیگرانبراي
دالرمیلیون5شبیکبابتاوبهبودحاضروخواستراآمریکاپوستسیاهخارجهوزیررایسکندولیزاسعودآلبلندپایه
. دشبرلیانباجواهراتوطالبستهصاحبریاضبهسفرهاازیکیازبعدآمریکاخارجهوزیرکهاستتوجهجالب. بپردازد

پوستسیاهزنیککهاستحالیدراینو. بودریاضباواشنگتنراهبرديشراکتتوسعهطرفدارهمیشهرایسخود
تبعیضهبدادنپایانبرشود،میادارهانحرافیشهوتباافرادتوسطکهمطلقیپادشاهیبامغازلهجايبهبایستیسیاستمدار

.کندتأکیدسعوديجامعهدرزنان

اهسعوديازبسیاري. استذکرشایانبازيجنسهمهمه،ازقبل. کردذکرهمراسعودآلدیگراخالقیضدتفریحاتباید
ازتفادهاسباآنها. کنندنمیکفایتآنهابرايزنانزیراپرداختندمردانباخودشهوتارضايبهنیستند،بازجنسهمذاتاً که

شتروبزکهگذشتهدرسعودآلبدويهايعربکهاستبدیهی. کنندمیراکاراینانحرافیشکلبهغربی،ویژهادبیات
رزانازیبارویانهمهخودنفتیدالرهايباتوانندمیکهاکنونولی. زدندمیدستهاکاراینبهزناننبودندرچراندند،می

آگاهان. کردتوجیهالخالیربعصحرايدرچوپانیکزندگیهايسختیباتواننمیراآنهارفتاربخرند،راجهانگرانو
الیانفعبازانجنسهمبرايوهستندترمناسباروپاییمردانسعوديفعالبازارجنسهمبرايکهکنندمیتأکیدداخلی
.هاپاکستانیوهاعربپوست،سیاهمردان

ستنیذاتیعیبهماینکهاستبازيبچهشدند،آندستخوشسعوديعربستانپادشاهیخانوادهاعضايکهدیگريگناه
روپاییاآبیچشمکودکان. کنندمیاستفادهکوچکپسرانودخترانازآنها. استپولزیاديازناشیانحرافاتنتیجهبلکه
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اینهبوالدیناگرالبته. گیرندمیقرارخاصیتقاضايموردشوند،میخریدهاالوالدکثیرفقیرخانوادهازگزافپولباکه
یژهوهواپیماهايباسیاسیهايپاسپورتازاستفادهباوربایندمیراآنهاباشند،دلرباخیلیهابچهولیندهندتنمعامله

کاروسر. زندمیاطالعیبیبهراخودولیدارداطالعهاسعوديرفتاراینازظاهراًواشنگتن. برندمیعربستانبهسعودي
میتدسبازيبچهوبازيجنسهمجنسی،انحرافاتبهکهکسانیوزنانکثیرشماردارندگانتوسطکهرژیمیباداشتن

هبسفیدکاخ. شودغربیبشرحقوقهايسازمانسويازشدیدانتقاداتموجبتواندمیونیستافتضاحجزچیزيزنند،
-ینفتدالرمیلیاردهاهزاروجودکاراصلآمریکایینخبگانبراي. پوشدمیچشمسعودياشرافگوشیبازيازعلتهمین

.استسعوديعربستانبرحاکمخانوادهدستدر–واالاخالقنهو

دهاگوسفنسگان،ازاعمحیواناتباجفتگیريازسعودآلاعضايکهگفتبایداست،آورچندشموضوعاینذکرکههرچند
یمراکارهمینبودندچوپانکهسعودآلاجداد. اندشدهخستههاانسانباجنسیروابطاززیرابرندمیلذتهامادهشترو

دراخالقیموازینعربستانبدویانپیشسال1500عالوهبه. نداشتنددیگريوسیلهجنسیروابطبرايآنهاالبته. کردند
مانسازمالیتأمینازسعوديحامیانکهآیدحساببهواقعیتایندلیلحدوديتاامرهمینشاید. داشتندحجرعصرسطح
حلیمنظامیانغیروهاگروگاناسرا،باوجهترینوحشتناكبهآنهانظامیانشبهکهشوندنمیروگردانمسلحیافراطیهاي
...بازبابازکبوتر،باکبوترمعروف،قولبه. کنندمیرفتار

خاندان. داردشباهتکودکانهبازيیکبهسعودآلهمگانیخواريمشروبومخدرموادمصرفمذکور،مفاسدبامقایسهدر
میلیارد3-4معادلالکلیمشروباتقاچاقکرد،ممنوعراسعوديعربستاندرالکلیمشروباتمصرفوفروشکهسلطنتی

یموارددبیواردنطریقازعمدتاًمشروبات. استنفتازبعدشاهزادگاندرآمدمنبعدومیناین. کندمیکنترلراسالدر
وتیدیمغازهدرکه»لیبلبلک«بطريیکآنازبعد. گرددمیواصلتنیچندینهايکامیونباویسکیآنجاازکهشود
فروگذاريمخدرموادفروشازحتیآنها. شودمیفروختهدالر200قیمتبهسعودياتباعبهاست،دالر30آنقیمتفري
.کنندنمی

استنابوديبهمحکومسعوديعربستان

هبسعوديعربستانکهشودمیروشنپادشاهی،ایندرداخلیروندهايپرتودروکشورامورمدیریتنوعاینبهعنایتبا
اماتمقهمه. دارندمطلققدرتکشوردرکههستندسلطنتیهايخانوادهکمترازیکیسعودآل. استشدهمحکومفروپاشی

امروزه. دشونمیمنصوبپادشاهتوسطمربوطهافرادویافتهاختصاصسعوديآلنمایندگانبههااستانوکشورمرکزدولتی
ساله90پادشاه. رسدمینفرهزار25بههاسعوديجمعیشمارواستخانداناینرهبرسعودآلعبدالعزیزابنعبداهللا

پدرشپیشوي. بودپادشاهفرزند37ازیکیاو. گشودجهانبهدیده1924سالاوتماهدراست،اولپادشاهپسرکهفعلی
. گرفتانسبدويزندگیشیوهبهوگذراندمیزیاديوقتمادرشپیشصحرادرولیکردهدریافتاسالمیسنتیتحصیالت

2006سالدرکهاستکشوررهبرپولدارترینوي. شدالحرمینخادموسعوديعربستانپادشاه2005سالدرعبداهللا
اینازبیشواقعدروشدهمبتالهابیماريانبوهبهاو. شدبرآورددالرمیلیارد21برابر»فوربس«لیستدراوشخصیدارایی

سعودآلعبدالعزیزبنسلمان. گرددمیناپدیدعمومیانظارازوشدهمعالجههاماهطیوکندادارهراکشورامورتواندنمی
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پادشاهفرزندهماو. شودمیتمامسالش80بزوديوآمددنیابه1935سالدسامبر31عهد،ولیوپادشاهیایندردومنفر
کهشدمنصوبوزیرنخستاولمعاونوعهدولیمقامبه2012سالژوئنماهدرسلمانامیر. استسعوديعربستاناول

بههاآنهمهزیرااستشدهتبدیلعبداهللاسلطنتسالهايدرعهدولیسومینبهاو. کردفوتسابقعهدولینایفبرادرش
ردوکندنمیکارچپشدستحاالوکردهسکتهاخیرهايسالدرهمعبداهللا. باختندمیجانبیماريوسنکهولتخاطر

شدهمبتالهمآلزایمربیماريبهاوها،شنیدهبرخیبهبنا.  شدمتحملرافقراتستونجراحیعمل2010سالاوتماه
.است

خانوادهوحدتبهمستقیمغیرطوربهکهاستعاملیسعود،آلجواننسلیعنی»جوانهايشاهزاده«اصطالحبهوجود
نیروهايها،استانداريدرودارندعهدهبرراکلیدينهادهايمتوسطردهریاستگروهایننمایندگان. زندمیلطمهحاکم

غربدرکهجوانیهايشاهزاده. هستندموفقیتجارهمچنینودارندمهمیهايمقامویژههايسرویسوملیگاردمسلح،
خطزااغلبآنهاولی. نیستندکشوردرسعودآلمواضعدربازنگريطرفدارمجموعدراند،کردهکسبدینیغیرتحصیالت

ريآوروزبهوسعوديدولتوجوداساسعنوانبهاسالمیهايسنتحفظهمزمانکهنیستندراضیکشورریاستپهلويدو
ايدنیبرجستهنمایندهطاللبنولید. نیستآنهاطبعبابهمدولتیاموردرخودشرکتپاییندرجه. کندمیدنبالرا

یماو. باشدمیگروهاینرسمیغیررهبرآید،میحساببهشخصیبزرگداراییدارندهدهمیاندرکهمیانهخاوربازرگانی
مقامزاجدیداًها،نوهمیاندرشخصتریننیرومندسلطانبنبندرامیر. شودموفقکهاستبعیدولیبرسدقدرتبهخواهد
عوديسعربستانآیندهبتوانمشکلشرایطایندر. شدبرداشتهعراقوسوریهدرهاشکستازايدرویژههايسرویسرئیس

همازخارجیوداخلیعواملفشارتحتآنازقبلکشورایناستممکنالبته. کردبینیپیشعبداهللاملکوفاتازبعد
.بپاشد

******

وریسمتروگريافراطیگسترشکند،میپابررنگینهايانقالبعربجهاندرخودمرزهاينزدیکیدرکهسعوديعربستان
فعنبهرانفتهايقیمتنیزوکندمیشدیديرویاروییعراقوایرانشیعهکشورهايباوکندمیتشویقرامنطقهدر

شدهبرخورداریمنوعراقسوریه،درخودمرزهايامتداددرخصمانهمحاصرهازاست،دادهکاهشخودضرربهوآمریکا
دجدیانفجار. کرداعالمسعوديعربستانسرزمینبهراخودجهادگسترشجدیداًشد،ایجادسعوديپولباکهداعش. است

کشوراوضاع.اندافتادهاتفاقکنونتادارمعنیتروریستیعملیاتاولین. استکردهبروزشرقیاستانشیعیانعلیهزورگویی
بچهبازان،جنسهمازبیمار،وپیرانحرافیافرادازکهسعودآلخاندانکهشودمیروشنشرایطایندر. استشدهداغ

ینافروپاشی. ایستدبهداخلیوخارجیخطراتبرابردرتواندنمیعنوانهیچبه. استشدهتشکیلبازانحیوانوبازان
خودمصنوعیدولتبریتانیابراتکاباپیشسال85کهشدخواهدتبدیلسعودآلبدهیخانوادهحکومتپایانبهپادشاهی

.بشودکسیتعجبموجبفروپاشیاینکهاستبعید.  آوردوجودبهرا
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دهدنمیآمریکاوسعوديعربستانخوردبهرایمنایران،
یفیموفوالدیمیر

کنندگانقیامآمدنکاررويبانتوانستندکهواشنگتنوریاض
ومالیفسادازرایمنخواهندمیکهکنندسازشحوثیشیعه

میسعیوکنندرهاقبایلومذاهببینقدرتناعادالنهتقسیم
سایروسعوديعربستانبهخودکشوروابستگیبهنمایند

پایانفارسخلیجحاشیهارتجاعیکارمحافظههايپادشاهی
. بکنندترسنگینراخودترازويکفهتاهستندتالشدردهند،

عربستانوآمریکااصولبیوگستاخانهمداخلهشرایطِایندر
نمیزیراشتافتیمنکمکبهایرانیمن،داخلیاموردرسعودي

د،خواهنمییمنازکهچیزيتنهاکهبدهدآنهاآمریکاییحامیانوعربستانیوهابیونخوردبهراخودایمانیبرادرانتواند
وراً فبردند،پیواقعیتاینبههاسعوديوهاآمریکاییاینکهمحضبه. استکشوراینگازونفتمنابعآوردندستبه

رخانفجارصنعا،درایرانسفیراقامتمحلنزدیکیدردسامبر3صبح9ساعت. دادندنشانخودازايتجاوزکارانهواکنش
.نبودآنجاموقعآندرسفیرخودخوشبختانهکهداد

استسعوديعربستانوآمریکاعاديسالحتروریسم،

ايهگروهبرخیوالقاعدهازشدهتشکیلتروریستیسازمانالشریعه،انصارگردنبهراجرماینراحتیبهتوانمیالبته
توضیحاتیناتوانندمیابلهانتنهاولی. کردندحملهانقالبیشیعیانبهسنیافراطیونگویاکهدادتوضیحوانداختاسالمی،

اینپشتیبانسعوديعربستانپادشاهیومتحدهایاالتویژههايسرویسکهفهمیدندهمصنعاءدرهمه. کنندباوررا
ودکردناستخدامعملیاتاینبرايراالشریعهانصاروداعشنظامیانشبهها،واسطهطریقازکههستندتخریبیعملیات

ترورراسفیرخواستندمیاگر. بودارعابآنها،هدف. بودنخواهدخودمقردرموقعآندرایرانسفیرکهدانستندمیخوب
یمناموردرکهدادندهشدارتهرانبهوسیلهبدینلذا. استآسانکاراینانجامیمندر. کردندمیراکاراینحتماً کنند،

شدتهکشنیروهاییتوسطآمریکاییسفیرغازيبندرکهاستناراحتبابتاینازمتحدهایاالتآن،برعالوه. نکندمداخله
بهکهاینعلتالبته. زنندنمیدستدیگرکشورهايسفرايبهولی. بودندپروراندهمتحدهایاالتویژههايسرویسخودکه

ازاغلباهآمریکاییاینکهولی. کنندنمیپرروییواشنگتنخالفبرآنهاهايدولتکهاستاینندارندکاريدیگرسفراي
لیهعافغانستانمجاهدینعملیاتاستکافی. استايشدهشناختهواقعیتکنند،میاستفادههاتروریستواشرارخدمات
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بشارسرنگونیبرايداعشتشکیلنیزومصردرمباركحسنیعلیه»المسلمیناخوان«وشورويعلیهالقاعدهشوروي،اتحاد
.شودآوردهخاطربهغیرهوسوریهدراسد

ه،القاعدازهاسعوديحمایتوالدنبناسامهشخصیتاستکافی. هستندگناهاینشریکاندازههمینبهنیزهاسعودي
عراق،وسوریهدرالنصرهجبههوداعشازمسلحانهومالیحمایت،»المسلمیناخوان«براتکابامصردرکودتاسازماندهی

جملهازوسعوديویژههايسرویسمأمورانطریقازولگاسواحلوقفقازشمالدرطلبیجداییوگريافراطیتحریک
مرژیسرنگونیوروسیهثباتبراندازيجهتدرعربستانوآمریکاهايتالشچارچوبدرگروزنیدراخیرتروریستیعمل
وانتبردنبینازنیزوگراغربدولتباآنکردنعوضوایرانرژیمسرنگونی. شودآوردهخاطربهپوتینوالدیمیرفعلی
ایراننفوذونقسافزایشنگرانعلتهمینبهریاضوواشنگتن. آنهاستاهدافجملهازایراناسالمیجمهوريايهسته

.هستندپادشاهیاینداخلینرمشکمیمن،درخصوصبهعربستانجزیرهشبهدر

یمناوضاع

دوديحتااست،شدهتشکیلايحرفههايتکنوکراتازکهیمن»فنی«دولتهیأتاخیرتشکیلپیدرکشورایناوضاع
برهاحوثی. کندبروزتواندمیآنهرکهاستايمسلحانهمناقشهبهگذرآستانهدرسابقمانندولییافتهبازراخودآرامش

ربنیزوسرخ،دریايدربندرمهمترینحدیدهجملهازوکشورمرکزيوشمالیهايقسمتشهرهايبزرگترینوپایتخت
وهاوزارتخانهراهبردي،نهادهايهمهورادیووتلویزیونپایتخت،فرودگاهواستشدهواقعجنوبوشمالمرزدرکهتعز

اینپولهايجریانکنترلباونشستهدولتیمؤسساتهمهدرآنهامختارنمایندگان. اندکردهقراربرنظارتدیگرنهادهاي
.گیرندمیرامالیفسادهايطرحجلويمؤسسات،

باجنوبیهاياستاندرهاحوثیظهور. اندماندهباقیهاحوثینظارتحیطهازخارجآنمرکزعدنوکشورجنوبتنها
احیايرايبجنوبییمنتشویقوسنگینتلفاتترسازشیعهکنندگانقیامکهآیدمینظربه. استقدغندستدراسلحه
ایندرگرااسالمنظامیانشبهکثیرشماروجودباجنوبمسأله. کردنخواهندحرکتجنوبسويبهخود،مستقلدولت

سازمانچارچوبدرکهنظامیانشبهاینبرعالوه. داردارتباطشرقیهاياستانوحضرموتدرخصوصبهوکشورقسمت
یمفعالیتهمدیگرسنیگراياسالمهايگروهاند،شدهمتحد) سابق»عربستانجزیرهشبهالقاعده(«»الشریعهانصار«

مواضعبهآمریکاییهايپهپادکهحالیدرهستندیمنارتشهايبازماندهوهاحوثیبافعالنبردهايمشغولآنها. کنند
یرازبیفتندهاحوثیجانبهسپسوآیندبرگرایاناسالمپسازخواهندمیابتداهاآمریکایی. کنندمیواردضرباتآنها

یمنلبجباوکندایجادشیعیحکومتیمندرخواهدمیباشد،می»اهللانصار«پشتیبانکهایرانکهدارداعتقادواشنگتن
.نمایداستفادهجنوبازسعوديعربستانبرفشاراعمالبرايآنازخود،نفوذمداربه

ارتشوپاشدمیهمازدرونازسعوديپادشاهیزیرازدنخواهددستیمنبهمسلحانهتجاوزبهریاضکهفهمندمیهمه
رزيممناطقدرنجران،اسماعیلیانمانندسعوديویمنیشیعهقبایلعالوه،به. نیستقويچنداننظامیلحاظبهسعودي
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استشدهخشمگین2012سالدرخودحماقتازهاآمریکاییشرایطایندر. دارندسکونتیمنوسعوديعربستانبین
آنگراننسعوديعربستانوآمریکا. بودندزدهدستیمنسابقجمهوررئیسصالحعبداهللاعلیعلیهرنگینانقالببهکه

1962سالدرکهزیديامامتاحیايبا(صنعادروشمالدرشیعیقسمتچندبهطوالنیرویاروییعلتبهیمنکههستند
اسالمیتروریستقسمتوعدنپایتختیبهجنوبیالییکنیمهقسمتتعز،احتمالیپایتختبهمرکزدرسنی،)داشتوجود

گیجنعملیاتآغازهمداعش. شودتجزیهمکال،پایتختیبه) سوریهوعراقدرداعشمانند(کشورجنوبشرقیبخشدرگرا
یرویارویمبنايبرطوالنیداخلیجنگبرناظرکهشودعملیتواندمیعراقیگزینههمچنین. استکردهاعالمرایمندر

.استتروریستیمتعددهايگروهکمشارکتباوسنیوشیعه

ایراننقش

هاحوثیازمسلحانهراهازاستحاضرایرانگویاکهکنندمیپخششایعاتیاساسهمینبرهاسعوديوهاآمریکایی
روهاينیهرگزتهرانکهفهمدمینداند،راحوادثاینپودوتارکهکسیحتیولی. گرددمستقریمندروکندپشتیبانی

دارانپاسسپاهازخصوصبهنظامیمستشاراناهللانصارمسلحهايدستهدرکهاستبدیهی. فرستادنخواهدیمنبهراخود
. استحوثینظامیانشبهدادنآموزشآنها،هدف. کنندنمیشرکتجنگیعملیاتدرآنهاولیدارندحضوراسالمیانقالب

هرانتهدفولی. داردقرارشیعهکنندگانقیامدستدرهمحدیدهبندرزیراکندمیکمکآنهابهایرانکهنیستتردیدي
وآمریکاهپردبیتجاوزبامقابلهدرحوثیشیعیانبهکمکبلکهجنوبازسعوديعربستانبههجومبرايگاهتکیهایجادنه

کهاستگفتنی. شوندمتکیقبایلکنگرههايواحدو»اصالح«سازمانگرایاناسالمبرتوانندمیکهاستسعوديعربستان
به»شیعیخطر«بامقابلهدرمساعیتشریکدربارهالشریعهانصارواصالحنمایندگانبینهاتماسآغازدربارهاطالعاتی

رازیبدهدریاضوواشنگتنخوردبهوگذاشتهخودحالبهراهاحوثیتواندنمیقطعاً ایرانشرایطایندر. استآمدهدست
حطر. پرداختخواهندسعوديعربستانداخلدرودیگرکشورهايدرشیعیانترشدیدسرکوببههاسعوديصورتایندر

سعوديفشارتحتجدهدرجاريسالسپتامبرماهاواخرکهداعشباجنگبهانهبهسوریهدراسدبشارسرنگونیمحرمانه
دور.کنندمیمبارزهداعشازاستفادهباشیعیاندولتباعراقدر. استگرفتهقرارعمومیافکاردسترسدرشد،تأییدها

میتتقویبحریندرراخودنظامیحضورنوازهاسعودي. شودمیشروعاسراییلمشارکتبالبناناهللاحزببامقابلهجدید
عربستانمرزهايامداددرشیعیقوسظهوراحتمال. استشدهشروعکشورشیعهاکثریتناآرامیدوبارهآنجاکهکنند

.استسعودآلخاندانهمیشگیترسسعودي،

استسیکهرااسالمیجمهوريکنندمیسعیوپیچانندمیرامتحدهایاالتدستاسراییلوسعوديعربستانکهحالیدر
بایدیراناکنند،لهکند،میمقابلهمیانهخاوروفارسخلیجمنطقهبهسعوديسلطهگسترشباوکردهدنبالراخودمستقل

شرکايومتحدهایاالتاقمارازیکیبهصورتاینغیردرزیراکندمقاومتممکنوسیلههربهتواندمیفقطایرانکند؟چکار
باعوديسعربستانکهکندتبدیلخودمستعمرهشبهبهرایمننداردقصدتهرانکهافزودباید. شدخواهدتبدیلآنوهابی
حکومتیمحکمساختارهايایجادویمناوضاعتثبیتبهاستصدددرتهران. استکردهراکارهمینبحرینوقطرکویت،
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هباستمایلایران. هستندیمندرعدالتووحدتطرفدارکهکندکمکهایینیروهمهمنافعبهعنایتباکشورایندر
وحدهمتایاالتکهحالیدرکندبرقرارصلحکشورایندربایدمنظوراینبهولی. کندمساعدتکشورایناقتصادتوسعه

شبهردثباتوصلحبرقراريمنظوربهاستمجبورایرانشرایطایندر. کنندنمیفراهمرافرصتیچنینسعوديعربستان
.بشتابدیمنکمکبهعربستانجزیره

******

کنندینتأمراشکوفاییدولتبهخودکشوراستحالهوکردهبرقرارنظمایرانمساعدتباقادرندهاحوثیپیداستکهاینطور
ایناموردرسعوديعربستانوآمریکاکهزمانیتا. کندمداخلهآنداخلیاموردرنزاکتبیوخشنطوربهنتواندکسیکه

یمنمردمکهاستآنضامنوثباتعاملایران،. کردخواهدایفامهمینقشایرانکنند،مداخلهجنوبیعربستانکشور
راکارایندرگیرطرفینهايبمبارانواسلحهبهتوسلبدونفراوان،نزاکتباایران. کنندتعیینراخودسرنوشتخودشان

روهایینیخالفبرمنطقهایندرایراننفوذومواضعتحکیماهمیتبهدیگرباریکاساسهمینبرمنطقههايملت. کندمی
ازوبریزندخونکنند،غارتطبیعیمنابعکنند،حکومتهاآزاديوحقوقسرکوبوسیلهبهخواهندمیکهبرندمیپی

.ببرندسوددیگرعربیکشورهايویمنملتهايمصیبت
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میانهخاورجاريمعادالتدرایرانیافتهافزایشنقشدرباره
آلکسییفوالدیمیر

هستهبرنامهدربارهنهاییتوافقبهالمللیبین5+1گروهمذاکرات
موافقتنامهانعقادبراياالجلضرباینکهولونشدهمنجرایراناي

پیشسالیککهآنچه. استشدهموکولدیگرماه7بهنهایی
راتهرانحقدرتهدیدهاوهشدارهاوشدیدبحرانتوانستمی
شدتوسیاسیجوتیرگیبدوندفعهاینآورد،وجودبه

تحریماعمالاوباماباراكآن،برعالوه. استگذشتهاحساسات
ازدوراست،شدهتهیهکنگرهتوسطکهراایرانعلیهجدیدهاي

نیرومندیراتتغیکنندهمنعکسبلکهنیستمتحدهایاالتبینروابطدرتغییراتمعنیبهجدیدواقعیتاین. داندمیمصلحت
میمبرمحالتازراایرانايهستهبرنامهدربارهتصمیماتاتخاذودهدمیودادهرخمیانهخاوردرکهاستژئوپلتیکی

.اندازد

دادتغییرراچیزهمهداعش

يجهادرادیکالاسالمیهايجنبشسایروداعشبینعقیدتی،نظراز. استشدهتغییراتاینجلوهترینمهمداعشظهور
دهالقاعکهحالیدر. استکردهپیداواقعیحضورجهاننقشهدرجغرافیایینظرازداعشولی. نداردوجودچندانیهايتفاوت
وتروریستیسازمانیکهمهازقبلوجوداینباولیآورددرخودنظارتتحتراافغانستانچونبزرگیدولتکردمیسعی

داعشولی. داردنگهخودنظارتتحتپهناوريسرزمینطوالنیمدتطیتوانستنمیالقاعده. بودماندهباقیدولتیکیاننه
یهسوردر: استشدهعملیحدوديتاهابرنامهاین. کندمیمعرفیالمللیبیناسالمیخالفتظهورهستهعنوانبهراخود

هاينیروبهشبیهچیزيدولتاینکند؛میادارهراهاکشوراینبزرگمنطقهچندکهاستآمدهوجودبهدولتیشبهعراقو
پدیده،دیگرعبارتبه. استشدهتشکیلآننظارتتحتمنطقهگسترشواسالمیدولتازدفاعبرايکهداردمتعارفمسلح

نروشهنوزالبته. کندمیفعالیتايمنطقهدولتعنوانبهکهاستگراییاسالمجنبشآنواستآمدهوجودبهجدیدي
وسعهتاحتمالتواننمیهمینطور. استشدهایجادسابقهولی. خیریاکندتأمینراخودبقايتواندمیدولتایناستنشده

.کردپیشبینیرادولتاینحدودتوسعهعدمیا

سرزمینیجدیدخطر
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زابسیاري. شدسببرانیرومنديآشفتگیبرايمنطقهوجهانیسطحدرکهآوردوجودبهراتوفانیومرجوهرجداعش
غدادبودمشقتنها. دهندنشانخودازواکنشبدانودهندتطبیقجدیدواقعیتاینباراخودسیاستشدندمجبورکشورها
نیزوديسععربستانوایرانترکیه،جملهازومنطقهدیگرکشورهاي. باشندداشتهکاروسرداعشبامجبورندکهنیستند

ولیندکتحریکاضطرابوکردهواردنیرومنديضرباتتواندمیتروریستیسازمانیک. بگیرندنظردرراواقعیتاینباید
ومتمرکزکافیاندازهبهکهاستبرخوردارنیروهاییازداعشاما. اندازدنمیبررادیگرهايدولتزندگیمبانیامراین

جودوبهراژئوپلتیکیجديمسألهامرهمینکهبدهندراآننظارتتحتمنطقهحدودگسترشامکانتااندشدهیکپارچه
بهدولتایناکنونولی. باشدمیسنیعربیجمعیتبامناطقازايمجموعهسوریهوعراقحدوددرداعش. آوردمی

اسالمدولتحضورژئوپلتیکیپیچیدگیموجبامرهمین. استشدهنزدیکبسیارنشینشیعهوکردنشینمناطقمرزهاي
.استشدهوسیعیسرزمیندرگرا

ترکیهنقشوائتالف

تاريخودمخمختلفدرجهاعطايطریقازجملهازبغدادکهبودبدانآمریکاامیدکرد،نشینیعقبعراقازمتحدهایاالتوقتی
راقعداخلیمعادالتدرداعشظهورولی. کندبرقرارتعادلخودکشوردربتواندکشور،مناطقبرخیبهغیررسمییارسمی

یروينگرفتتصمیمابتداواشنگتن. کندمداخلهمتحدهایاالتکهشدباعثکهآوردعملبهآوريسرساموسریعتغییرات
یلهوسبدینتابفرستدراخودبزرگچنداننهزمینینیروينیزوگرایاناسالممواضعبهضرباتکردنواردبرايهوایی
نیرويبهوائتالفاینکلیديبازیگربهترکیهامروزهولی. کندایجادراداعشبامبارزهبرايايمنطقهائتالفتشکیلهسته
. ستابرخوردارنیرومنديمسلحنیروهايوبزرگاقتصادازمنطقهایندرآنکارازیرااستشدهتبدیلنفوذيباايمنطقه
کنداجتنابخودهمسایگانبامناقشاتازکهاستبودهقراراینازهمیشهاردوغانطیبرجبریاستتحتآنکاراراهبرد

تدرخواسترکیهازمتحدهایاالتحاضرحالدرولی. کندپیرويخودخطاینازخوبیبههمحاالتاتوانستمیترکیهکه
نجامابهحدوديتاهمآنکاراخود. بفرستدداعشبامبارزهبرايراخودزمینینیرويخصوصبهومسلحنیروهايکهکندمی
.نیابدگسترشترکیهخاكبهعراقمناقشهتااستمندعالقهکاراین

داخلیجنگدرخودمستقیممشارکتوداشتهنگهسوریهمرزهايداخلدرراسوريمناقشهزیادياصرارباترکیهدولت
دکنمیتهدیدراآنعراقکردهايبرداعشفشارکهاستشدهواقعشرایطیدرآنکارااکنونولی. نمودمیمحدودراروسیه

بر.  دهندمیتشکیلراترکیهجمعیتسومیکتاکهشدخواهدنیزترکیههايکردحالشاملامرنهایتدرفشاراینزیرا
کنند،مداخلهداعشباجنگدرآنمسلحنیروهاياگر. استگرفتهقراردشواريموقعیتدرترکیهکهاستاساسهمین
استسختیآزمایشاینکهبجنگدکاملوواقعیطوربهشدخواهدمجبورکرهجنگزمانازباراولینبرايترکیهارتش

اما. استنشدهتضمینپیروزيولیداردوجودواقعیخطرات. دادخواهدزیاديتلفاتقوياحتمالبهترکیهارتشکهچرا
عربجهاندرعثمانیامپراتوريزماندرکشوراینکهگرداندبازرانقشیترکیهبهخواهدمیاووخاردمیدستشاردوغان

ناقشهمبهتواندمیواقعدرآنکارا. شودموفقترکیهکهنیستضمانتیهیچوماندناکامعراقدرمتحدهایاالت. کردمیایفا
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ارياعتبخساراتبافقطواشنگتنحتی. شودخارجآنازآراموساکتطوربهنتواندکهشودکشاندهعربیکشورهايبااي
.بکندراکاراینشدموفقتوجهیقابل

یاديبنخطريآنکارابراي) داعش(عراقوسوریهدرجدیددولتینیرويظهوروترکیهشرقجنوبدرثباتیبیحال،عیندر
اسدبشاررژیمکهخواهدمیترکیهآن،برعالوه. استکردهروبروسختیانتخابباراآنکاراامرهمین. آوردمیوجودبه

درگراییاسالمرژیمبرقراريبرايراهکردنهمواروصافترسازحاضرحالدرمتحدهایاالتکهحالیدرشودسرنگون
ترکی–آمریکاییروابطمرکزدرداعشوسیلهبدین. کندمیخودداريويسرنگونیازباشد،جهادایدئولوژيپیروکهدمشق

.استذکرشایاناسراییلوترکیهبینمتشنجروابطمیانایندرکهاندنشدهحلهمقبلیمسایلاینکهولواستشدهواقع

ایرانايمنطقهنقشتغییر

استبغدادگرايایرانرژیمحامیتهران. استکردهایجادتغییراتنیزمنطقهدرایرانايمنطقهموقعیتدرداعش،ظهور
از. رددازیادياهمیتملیامنیتایرانیسیاستبرايوایرانمنافعتأمینبرايامراینزیرادارندبرتريشیعیانآندرکه

اینهالبت. بکندترپیچیدهراعراقدرایرانوضعیتوکردهواردنیرومنديضربهبغداددولتبهاستقادرداعشتهران،نظر
.استبالقوهخطریکفقط

گامهنبهایرانیخلبانانکهحالیدراندشدهمستقرشرقیکردستاندراکنونهمایرانینیروهايبزرگچنداننهواحدهاي
احتمالحتی. بودندنشستهعراقیجنگیهايهواپیمافرمانپشتعراقبزرگشهرهايسایروبغدادبهداعشتهاجمدفع

وریکاآممنافعامرهمینکهنیستقبولقابلقطعاًتهرانبرايکند،کنترلراعراقازبخشیاقلحدکهداعشبقايفرضی
کشورسرزمینسراسردربتواندبغداددولتتاخواهندمیراداعششکستکشوردوهر. گذاردمیردیفیکدرراایران

بهانیانایرکههمانطور. ندارندمشکلیکند،میتضمینراعراقجنوبیقسمتامنیتکهایرانباهاآمریکایی. کندفعالیت
رابیجنونفتیمیادینبغدادشیعهدولتکهموقعیتااقلحدکنند،نمیچندانیاعتراضعراقکردستانشدنآمریکایی

.شودمیدریافتمیادینایننفتفروشازعراقمالیعایداتعمدهبخشکهکندکنترل

لتعامدربارهمتعدديهايگزارش. اندشدهبستههمبهمشتركمنافعوسیلهبهداعشظهورعلتبهایرانومتحدهایاالت
هستههبرنامیعنیتهرانوواشنگتناختالفمورداساسیمسألهکهحالیدرشدپخشداعشعلیهایرانی–آمریکایینظامی

لحدربارهوایرانايهستهبرنامهدربارهتوافقنشدنحاصلاعالمعلتهمینبه. استرفتهروزدستورحاشیهبهایراناي
هستهمسألهخاطربهراخودروابطخواهندنمیتهرانوواشنگتن. شدهمراهایرانومتحدهایاالتآرامواکنشبامسألهاین
.استشدهراندهآنهاروابطحاشیهبهداعشازناشیخطرعلتبهمسألهاینکهبکنندمتشنجاي

ریاض،. دشترکیهوایرانازبعدمنطقهاساسیقدرتسومینسعودي،عربستانجدينگرانیباعثوضعاینکهاستطبیعی
ازد،بکنثباتبیراسعوديعربستاناوضاعتواندمیاصوالًکهداندمیفارسخلیجمنطقهدرخوداساسیرقیبراتهران
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امنیتضامنتنهاراسعوديعربستانکهاستسال70متحدهایاالت. پادشاهیاینشیعهکثیرجمعیتازاستفادهباجمله
قویتتنگراناست،ترسیدهمتحدهایاالتوایرانبینروابطشدنگرمازکهریاضعلتهمینبه. داندمیمنطقهدرخودملی

بهکاآمریبرايسعوديعربستانسیاسیاهمیتخاطرهمینبهزیرااستانرژيدریافتمنابعنظرازمتحدهایاالتاستقالل
.استیافتهکاهشچشمگیريطور

خالفتوجودباتواندنمیواشنگتن. شدخواهدترمستحکمایرانومتحدهایاالتبینروابطشود،تقویتبیشترهرچهداعش
مریکاییاحضورداعشتازه. شودتبدیلنوینطرازنیرومنددولتیکیانبهاستممکنکهکندسازشاسالمیملیتیچندین

کهددارناحتیاجهمدیگربهبیشترمتحدهایاالتوایرانباشند،بیشترهرچهداعشسويازخطرات. کندمیردرامنطقهدر
جمهوريومتحدهایاالتبینروابطدرتنشبهریاض. داردمغایرتسعوديعربستانامنیتمنافعباکاملطوربهامراین

کهدآورمیوجودبهرانیروییعقیدتی،یامذهبیعاملازنظرصرفواشنگتنوتهرانفرضیپیمان. داردنیازایراناسالمی
داعشاسالمیخالفتکهاستمهمهماین. نداردعالقههیچسعوديخاندانبهداعش. نمایدمیتهدیدراسعوديرژیمبقاي
.استشدهشروعکنونتارونداینکهآیدمینظربه. یابدگسترشسعوديعربستانسمتبهتواندمی

میانهخاوردرمتحدهایاالتجایگاه

ینادرآمریکاییرژیموثباتبرقراريبهاولبارواشنگتن. کردنخواهدشرکتعراقدرجدیدبزرگجنگدرمتحدهایاالت
اینهکاستشدهمتوسلزوربهداعشعلیهآمریکاهوایینیروي. نیستشدنیحاصلهدفاینهماآلنونیافتهدستکشور

. شودگرفتهنظردرحضوراینحدوددهندهنشانحال،عیندرومنطقهدرآمریکاحضورواقتدارمظهرعنوانبهبایدکار
اهتشبايشدههمبروهمدرکالفبهواستپیچیدهبسیارداعشعلیههاائتالفوهااتحادیهتشکیلآمریکاییراهبرد

سعیایرانیانکنند؛شرکتجنگدرخواهندنمیواشنگتنازمالحظهقابلهايگذشتدریافتبدونهاتركکهچرادارد
محکاوآورنددستبهداعشباجنگبهکمکعوضدرراایرانايهستهبرنامهبرايآمریکاییشرایطتلطیفکنندمی

.هستندایراننقشتقویتنگرانسعوديعربستان

هبرامیانهخاوراساسیقدرتسهوگذاشتهايمنطقهامنیتنظاممرکزدررامتحدهایاالتدیگرباریکداعشظهورولی
راهاعربامورادارهعثمانینظامدیگرباریکخواهدمیآنکارا. استکردهوادارواشنگتنباخودروابطدربازنگرينوعیک
يسعودعربستانوعراقسنیقسمتتقویتازتاکندتعاملمتحدهایاالتبااستمجبورتهرانکهحالیدرآوردوجودبه

ترجیحوریاضبراتکاازواشنگتناحتمالیامتناعازهاسعوديترسکهشدباعثداعشظهورحالعیندر. کندممانعت
.یابدشدتایراندادن

******
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.دهدادامهخودحیاتبهتروریستیسازمانعنوانبهنهوواحدسرزمینعنوانبهبتواندداعشکهاستبعیدحال،اینبا
»سالمیاخالفت«کلکزمینینیرويوهواییضرباتوسیلهبهمتحدهایاالتتامنتظرندسعوديعربستانوایرانترکیه،
خواهدمجبورداعشورفتهبینازخالفتسرزمینیوحدتولیشدنخواهدمتالشیداعشکهاستدرست. بکندراداعش
ازدتواننمیآنکاراولی. استافتادهاتفاقحدوديتاتحولهمین. گرددبازتروریسموچریکیجنگعملشیوهبهگردید

بهبایدریاضوکردههمزیستیمتحدهایاالتباايگونهبهتهران. کنداجتنابمناقشهایندرترگستردهوبیشترمشارکت
وکردهتركرامنطقهموقعیهرتواندمیمتحدهایاالتاماو. دهدقرارتحلیلوتجزیهموردراخودضعفنقاطجديطور
هرج«هنظریکهآمریکاستاوالً،زیرااستمتحدهایاالتنفعبهحتیکاراینکهبگذاردباقیفعلینظمیبیحالتدرراآن
امکانمنطقهحالتاینثانیاً،وکند؛میراحتیاحساسنظریهاینچارچوبدروکردهطراحیرا»شوندههدایتمرجو

.گذاردمیباقیراباشدالزمکهموقعیهرمنطقهبهبازگشت
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استگرفتهپیشدرراایرانباروابطنزدیکیخطروسیه
آلکسییفوالدیمیر

ایرانسمتبهواقعیحرکتبهباالخرهروسیهکهآیدمینظربه
خطچارچوبدرکاراینحاضرحالدرکهاستزدهدست

پوتینوالدیمیر. گیردمیانجامغربازگیريفاصلهعمومی
والتینآمریکايبهنیزوچینبهباردوکهروسیهجمهوررئیس
بهباالخرهآورد،عملبهدیدارهندازجدیداً وکردهسفرترکیه

وزیراولوکایفآلکسینوامبر29-30روزهايدر. افتادتهرانفکر
پیدر. کردبازدیدتهرانازروسیهفدراسیوناقتصاديتوسعه

اتحادیهومتحدهایاالتباروابطبهبوداحتمالدربارهواهیهايخیالایران،ايهستهبرنامهدربارهوینمذاکراتشکست
وسیرمشتركاقتصاديهايطرحاهمیتعکس،برو. استشدهکمترایرانیاقتصادبهغربیتجارالوقوعقریبورودواروپا

ریباً تقراخودروابطهستیمصدددرایرانباماواستمنطقهدرمااولویتحائزشریکایران،. «استیافتهافزایشایرانی–
در2013سالدسامبر20روزرامطلباینپوتینوالدیمیر. »ماستاصولیانتخاباینکهدهیمتوسعههازمینههمهدر

انیایرروابطدرکهداردوجودعملوحرفبینمعینیتفاوتهمیشهسیاستدر. آوردزبانبرخودسالیانهخبريکنفرانس
.گرفتنظردرراراهاینسربرمتعددموانعوجودبایدروسی–

شودمیمیانهونزدیکخاورراهیشتابباروسیه

مهنگابهروزهماندر. کرداعالمراجنوبیجریانپروژهتعطیلیبلغارستانگیريموضععلتبهدسامبر1تاریخبهروسیه
بهرکیهتبوتاششرکتوروسیگازپرومشرکتبینتفاهمییادداشتترکیهبهروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرسفر
مکعبمترمیلیارد63لولهخطاینظرفیت. استترکیهسويبهسیاهدریايطریقازلولهخطساختبرناظرکهرسیدامضا
صادياقتاتحادیهگسترشزمینه،ایندرمسکوهدفشاید. شدشرقبهکرملیندیگرچرخشیکاین. بودخواهدسالدرگاز

الفائتتقویتحال،هردر. آیدمیحساببهاتحادیهاینبالقوهاعضايازیکی-ایرانمانند–ترکیهکهباشداورآسیایی
ایدباروپااتحادیههمومتحدهایاالتهم. استشدهتبدیلمیانهخاورتمامواروپاییسیاستجدیدعاملبهترکیه،–روسیه

.ببرندحسابآنازوگرفتهنظردرراجدیدعاملاین

توسطهکاستجدیديسردجنگعنصرمهمترینایران،سربرژئوپلتیکیاساسیبازیگرانبینرقابتتشدیدحال،اینبا
ولیافزایندمیجهاندرخودشرکايتعدادبرروسیهومتحدهایاالت. شودمیزدهدامنناتودرآناقمارومتحدهایاالت
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برسرمبارزهواردمتحدهایاالتوروسیهکهاستشدهروشنکنونتا. کندمیایفاايکنندهتعییننقشزمینهایندرایران
روسیمناسباتدراخیرتحوالت. استدادهردجوابآنهادويهربهکنونتاایرانولی. اندشدهخودطرفبهایرانکشاندن

مايدورئیسناریشکینسرگئیسفرجریاندرکهداشتندانتظارمسکودرناظرانهمه: داردگواهیامرهمینبرایرانی–
به.نکردندراکاراینآنهاازیکهیچولیبپذیرندحضوربهرااوجمهوررئیساقلحدیاانقالبمعظمرهبرایرانبهروسیه
.کردردبود،بردهخودباروسبلندپایهمیهمانکهراروسیهپیشنهادهايهمهمشخصنسبتاً طوربهایرانعالوه،

رسراسبلکهاروپاتنهانهنیروهايمعادلهدرتواندمیایران–ترکیه–روسیهمثلثکهفهمندمیتهراندرحالعیندر
ريرهبدربارهاوباماباراكرؤیاهاي. کردخواهدتغییرهمالمللیبینصحنهدرمتحدهایاالتنقش. کندایجادتغییراتجهان

.خوردخواهدکاملشکستجهاندریکجانبه

سیاسیمتقابلاعتماديبی

رایشگدربارهداخلیجديمباحثاتوکنندمیفعالیتآنشرایطدرمسکووتهرانکهخارجیاقتصاديودیپلماتیکفشار
نبیمشارکتروابطتوسعهآهنگبرهمگیدارد،جریانایرانوروسیهسیاسینخبگانمحافلدرکهخارجیسیاستهاي

اينهبچگاکارواقعیتاینگرفتننادیدهکهتهراندرچهودارندوجودمسکودرچهگفتگومسایل. گذارندمیاثرکشوردو
غربیجناحابآمیزموفقیتمذاکراتبرگزاريکهدارنداعتقاد) نیستندزیادچندانالبتهکه(ایرانینخبگانازبخشی. باشدمی

مهمترینکههاییتحریمصورتایندرآنها،گمانبه. استایراناولویتحائزهدفایران،ايهستهمسألهبارهدر5+1گروه
فوذنفعلیجمهوررئیسروحانیحسندولتدرکهنخبگاناین. شدخواهدبرطرفاست،ایراناقتصادتوسعهراهسربرمانع
مذاکراتروندبرتواندمیوشدهروبروواشنگتنعصبیواکنشباروسیهباایرانروابطنزدیکیکهمعتقدنددارند،توجهیقابل

.بگذاردمنفیاثر

اسالمیجمهوريدرغربیلیبرالالبیبهصرفاًتهران–مسکوگفتگويدرمسایلایرانیبخشچنانچهبودخواهداشتباهولی
باعثاخیرهايسالدرروسیدولتیهايشرکتهموروسیهرسمیمقاماتهماعمالازبسیاريزیراشوددادهنسبتایران
سامانهرصدوعدمقضیهاستکافیرابطهایندر. بگیردشکلمطمئنغیرشریکعنوانبهروسیهازبرداشتایراندرکهشد

عربستانسخاوتمندانههايوعدهوغربفشاربارزیرمسکوکهشودیادآوريایرانبه300-اسهواییضدموشکیهاي
2009سالنوامبرماهدرمثال،عنوانبه. گذاشتندجايبرخودازتلخیمزهپسایرانبرايدیگرکارهايبعضی. رفتسعودي
ماهدر.کردندامضاانارانبلوكدرهمکاريدربارهتفاهمییادداشتایرانگازونفتملیشرکتونفتگازپرومروسیشرکت

ویاگبسیارهملوکویلکارسابقه. کردفسخمذاکراتبودننتیجهبیعلتبهراتفاهمیادداشتاینایران2011سالاوت
در2003سالازلوکویل. کندمیتأکیدایراندرکارازسرگیريبهتمایلبربلندصدايباحاضرحالدرشرکتاینکهاست

وسیرشرکت. کردمیاجرااکتشافیعملیاتایراندرانارانمذکوربلوكدرنروژياویلاستاتشرکتباکنسرسیومچارچوب
طوربهلوکویل2007سالدرولی. شدنداکتشافشنگولهوآذرنفتیمیادینکار،نتیجهدر. بودپروژهاین%25صاحب

ازوبودههیکجانببلکهالمللیبیننههاتحریمامرحقیقتدر. شدخارجپروژهآنازالمللیبینهايتحریمبهانهبهیکجانبه
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بهسیروهايشرکتسیاسیغریبوعجیبوابستگینمونهتنهااین. بودشدهاعمالایرانعلیهاروپااتحادیهوآمریکاطرف
.نیستآمریکاییهراسانایرانروحیات

مالینظامعلیهمتحدهایاالتهايتحریمبهکاملصورتبه2012سالاواخرازیکجانبهطوربهروسیهايبانکمثال،براي
روسیرکتشصدازبیشبرايوگرفتهنادیدهراغربیکجانبههايتحریمبهنسبتکرملینگیريموضعآنها. پیوستندایران

.اندآوردهوجودبهمشکالتدارند،بازرگانیمعامالتایرانباکه

یطکشوردوبینمشارکتروابطگسترشوایرانی–روسیروابطنزدیکیجهتدرهاتالشتاریخچهازتوانمیمجموعدر
ايبرآمریکایینارضایتیازترسودوجانبهروابطدرواشنگتنازبردنحساباوالً،: گرفتاساسیدرسدواخیرسال7-5

هیچتحتوهرگزسپاسگزاريرويازواشنگتنکهآوردمیباربهسیاسیواعتباريمالی،خساراتایرانوروسیهفدراسیون
مقاماترستیسرپتحتفقطمسکووتهرانبیناقتصاديوبازرگانیشراکتمختلفدالیلبهثانیاً،کند؛نمیجبرانشرایطی

اکنونکهاستبدانتهرانبهاولوکایفآلکسینوامبر29-30سفراهمیت. استپذیرامکاندولتیحمایتباوکشوردوعالی
.استشدهبخشیدهتحركایرانبامشتركهايطرحاجرايبهدولتیسطحدر

کردتهیهراایران»روسیطرح«وروسیه»ایرانیطرح«باید

ستهباینکهولواستنشدهبنديفرمولدقیقطوربهایرانیطرحروسیهدرحاضرحالدرکهکرداعترافبایدآنبرافزون
ساختبهروسیه. داردقرارهاسفارشلیستصدردراتمیقرارداداکنون. شودمیتشکیلاکنونهمایرانیهايسفارش

ایرانوروسیهبینانرژيپلنوبتآنازبعد. ساختخواهدجدیديهاينیروگاهودادهادامهبوشهراتمینیروگاهدومواحد
. آمدعملبهایراندرروسیهانرژيوزیرنواكالکساندرتوسطجاريسالدرآنساختدربارهمذاکراتکهرسیدخواهد
جدیدهايظرفیتساختایران،بهروسیبرقنیرويمگاوات500صدوربرناظرکهاستکاردردالريمیلیارد8-10قرارداد

ترانزیتتاسقرارکهپروژهایندرآذربایجانشرکتالبته. استایرانبرقتوزیعوانتقالهايشبکهکاملنوسازيونیروگاهی
ابستگیوترکیهوآمریکابهباکوکهاستاینمسأله. استقرارداداینبحثقابلجنبهبگیرد،صورتآنخاكازبرقنیروي
.داردجدي

شرکتشاملقرارداداین. نمودذکرشود،میبرآورددالرمیلیارد1,5معادلکهراآهنراهزمینهدرقراردادبایدباالخرهو
ترددهايهزینههاقسمتایندرایرانکهاستآهنراهازبخشیکردنبرقیجملهازوایرانآهنراهآوريروزبهدرروسیه
ریلخریددربارهمذاکراتپروژهاینچارچوبدرجاريسالفوریهماهدر. بردخواهدباالراسرعتودادهکاهشراقطارها
.گردیدبرگزارایرانیانتوسطروسی

روسیهبهروزدرایرانینفتبشکههزار500آنموجببهبودقرارکهدالرمیلیارد20معادلنفتیبزرگقرارداداصطالحبه
توضعیعلتبهگویابگیرد،صورتروسیمهندسیخدماتوصنعتیمحصوالتوسیلهبهنفتاینپرداختوشودصادر
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یتیشخص(پساکیجنوآمریکاخارجهاموروزیرکريجانعصبیواکنشولی. استافتادهتعویقبهنفتجهانیهايقیمت
تهدیدجدیدهايتحریمباتهرانبانفتیبزرگقرارداداجرايازايدرراروسیهدسامبر1روزکه) استشدهشناختهخوبکه

.کندمیمحسوبناپذیربازگشتوپایدارراایرانوروسیههايبرنامهاینآمریکاکهدهدمینشانکردند،

برايچینبامتقابلهايپرداختدرروسیهاینکهبهتوجهبا. استشدهاحیاهمخارجیتجارتدرملیهايارزبهگذرطرح
سپتامبرماهازآن،برعالوه. گرددمیترآسانایرانباروابطدرطرحایناندازيراهشود،میآمادهملیهايارزازاستفاده

رزابهتوسلکهاستآنبرفرض. کردآغازراخودفعالیتترکیهبااقتصاديروابطنوعهمینطراحیکارگروهجاريسال
حددرشود،میکنترلایرانوروسیههايدولتتوسطکهملیهايارزنرخکاهشومتقابلهايپرداختدرملیهاي

.دهدکاهشرانفتهايقیمتافتشرایطدرکشوردواقتصادخساراتزیادي

دالرمیلیارد25الی20معادلروسیهاقتصادبرايایرانیبازاربالقوهتوانکهدهندمینشانهاپیشبینیترینمحتاطانهحتی
کمتر%31,5میزانبه2012سالارقامازکهشدمیلیارد1,59برابرگذشتهسالنتیجهدرجاريبازرگانیتبادالت. است
روسیهولویتاحائزشریکپوتینوالدیمیرکهکشوريبادوجانبهاقتصاديوبازرگانیشراکت: گویاستبسیارارقاماین. است

.داردلفظیحالتعمدتاًوماندهناکامواقعدراخیرسالدوطیخوان،منطقهدر

کهالیحدراندنکردهبرآورددرستخودبرايراایراناقتصادبرايروسیبازاربالقوهتوانکنونتاایرانیانکهاستگفتنی
برایرانتجارتومعدنصنعت،وزیرمعاونخسروتاجمجتبیدسامبر2روزمثال،عنوانبه. نداردوجودایراندرروسیطرح

. یستنبرخوردارروسیبازاربهورودمشخصبرنامهازایرانکهنموداعترافولیکردهتأکیدروسیهباتجارتتوسعهضرورت
صادراتالیمسرویس) استایران»ملی«بانکتابعکه(»بانکبیزنسمیر«بانکروسیهدرکهاستشدهروشنکنونتالیکن
ودخبانکروسطرف. داشتنخواهندمشکلیهاوامدریافتباایرانیکنندگانصادرلذا. گرفتخواهدخودعهدهبرراایرانی

باولی. استجریاندربانکیزمینهدرآیندهکارسازماندهیمنظوربهالزمهايهماهنگیحاضرحالدرکهکردمعرفیرا
.استنشدهبخشرضایتهنوزکشوردوبینتجارتحجمدارند،میبرروسیهوایرانکههاییگاموجود

******

یشتريبمراتببهاقتصاديوسیاسیمشتركمنافعایرانوروسیهکهداردارتباطآنبابلکهمشکالتبانهکاراصلولی
بهعالیسطحدرفوراًباید. کنندمیبروزتهرانومسکوبینراهبرديشراکتروابطبرقراريراهسربرکهمشکالتیتادارند

زبانربمهمیبسیارمطالبآنکارابه»جهش«طیروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرکههمانطور. بخشیدتحركرونداین
اداقتصبراياهمیتحائزپیشنهادهايوسیاسیجدیدابتکاراتوشدهتهرانرهسپاراوکهاسترسیدهآنوقتاکنونآورد،

تنگاتنگهماهنگیایران،اسالمیجمهوري–روسیهفدراسیونگازيمحورتشکیلزمینهدرجملهازنماید،مطرحراجهانی
غازآبهرسدچه. اروپااتحادیهجايبهآسیاشرقجنوبکشورهايوهندپاکستان،بهگازمشتركصادراتونفتیسیاست
.کشوردوبینفنینظامیگستردهوواقعیهايهمکاري
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آیندهبرايهاوعدهوباریکجزئیات: ژنومذاکراتجدیددور
نیکالیفایگور

ایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتجدیددورآغازرسمیتاریخ
هايرایزنیجاريهفتهدوشنبهروزازولی. استدسامبر17روز

به. شدشروعایرانیوآمریکاییکنندگانمذاکرهبیندوجانبه
میهمهازقبلژنومذاکراتفعلیدوردرطرفینکهآیدمینظر

البته. یابنددستایرانومتحدهایاالتبینتوافقاتبهخواهند
نهاییتوافقاتانعقادموجبامراینکهاستباقیسئوالجاي

دادهمقدماتیهايوعدهکنونتاطرفینولیخیریاشدخواهد
.اند

اظهارتوجهیقابلخوشبینیبامذاکراتجدیددورآستانهدرایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد
شتربیاحتیاطمذاکراتدورنمايارزیابیضمنآمریکاییطرف. »شودحاصلهفتهچندمدتظرفتواندمیتوافق«کهداشت

اند،آمدهتنگبهآندستازهمهکهروندایندرکنندگانشرکتسایر. دادنشانخودازراخوشبینیگونههمینولی
بینیاديزبسیارشکافکنند،میتلقینمابهکهآنچهازنظرصرفزیرانیستدلیلبیامراینکهاندکردهاختیارسکوت
.داردوجودطرفینمواضع

بلقمتحدهایاالتوایرانکهاستاینیافت،پایاننوامبرماهدرکهوینمذاکراتنتیجهبیدورهايدرسترینمهمازیکی
ایندرشرکتبراياروپااتحادیهخارجهامورسابقمسئولاشتونکاترینازگاهی. اندبستهامیددوجانبهمذاکراتبههمهاز

. تنیستشریفاتیکارجزچیزيمتعاهدینطرفینبرايويحضورکهبودمعلومدورازحتیولیکردندمیدعوتجلسات
وسفیدکاخدولتبرايوین. استبودهموافقتنامهانعقادراهبرسرمانعمهمترینواشنگتنگیريموضعکهاستاینواقعیت

»اییآمریکهايتحریم–ایرانیاورانیومسازيغنی«معادلهحلآنوکردبنديفرمولخانگیمشقنوعیکروحانیحسنتیم
.شدندقایلراعاديناظراننقشکشورهاسایربرايکشوردوکنندگانمذاکرهشرایطایندر. است

دارطنابدربارهسئوال

مایندگاننازبیشتراند،آمدههمگردژنودرکهآنهاییازکسیزیراآیدمینظربهمنطقیبسیارتعبیريبهعمل،شیوهاین
سیاسیتسرنوش. نیستندمندعالقهتوافقاتبهدستیابیبهایرانفعلیجمهوررئیسروحانیحسنتیمواوباماباراكدولت
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یعنیورمذککشوردونفوذبانیرويدواندازهبهتوافقبهدستیابیومذاکراتنتیجهدردیگرکنندگانشرکتازیکهیچ
.نیستوابستهجمهوري،ریاستانتخاباتآستانهدرمتحدهایاالتدمکراتحزبوایرانیحسابگرطلباناصالح

صنعتیسازيغنیبرايآنحقشناساییبرایران: استذیلگونهبهشد،ذکرفوقدرکهايمعادلهفصلوحلشرایط
هیچمانیزتاایرانولی. نداردراکاراینبهپرداختنقصدآیندهسالچندتااینکهولوکندمیتأکیداصولیطوربهاورانیوم

کهداشتنخواهدبرايهستههايپژوهشمجتمعزیرساختوتجهیزاتبرچیدنچونايهزینهپریاناپذیربازگشتگام
.نگرددلغوکلیطوربهبلکهآیددرتعلیقحالبهفقطنهایرانیضدهايتحریم

درنهاتهاتحریملغواینکهوبماندباقیتغییربالبایدهاتحریم»معماري«کهکندمیپافشاريخودطرفازمتحدهایاالت
هکبرسنددرونیاعتقاداینبهسالهچندینهايبازرسیپیدرعالقهذياشخاصسایروواشنگتنکهداردامکانصورتی
تاآمریکا،گمانبه. رودنمیفراتربرقنیرويمکملمنابعبهاسالمیجمهورينیازهايتأمینحدودازایرانايهستهبرنامه
.کندمیکفایتهاتحریمازبخشیتعلیقتهرانبراينگیرد،شکلداخلیاعتقاداینکهزمانی

مدتبرايخواهدمیواشنگتنکهاستشدهختمبدانایرانايهستهبرنامهزمینهدرهاسئوالهمهدیگر،عبارتبه
وافقتمبرخورداینباتواندنمیطبیعتاً تهرانکهکندمحفوظخودبرايراتهرانبرفشاراعمالنیرومندوسیلهنامشخصی

شارففقطونشودبرداشتهایرانگردنرويازهاتحریمدارطنابکهکندمیتأکیدمتحدهایاالتتر،سادهعبارتبه. کند
یناقضیهظاهر. بدهدرضایتوضعاینبهخواهدنمیایرانچراکهکنندمیتعجبصادقانهآنها. گرددتضعیفحدوديتاآن

میهکشودپیداآمریکاییوایرانینمایندگیهايهیأتبینمستقیمگفتگويچارچوبدرفقطتواندمیحلراهکهاست
دارد؟حقیقتادعااینآیاولی. شودمنجر»جداگانهموافقتنامه«نوعیکبهتواند

آژانسنفسانیهواهاي

هايرفحخودشانحتیگاهیوکنندمیتأکید»المللبینروابطدردمکراسی«برعلناً کهمتحدهایاالترسمینمایندگان
یلیخ: «گویندمیآنها. کردندپیشنهادايسادهطرحجهانمابقیبهایرانايهستهبرنامهبارابطهدرکنند،میباورراخود

ختالفاموردمسایلهمهکهاستبهترشرایطایندر. کنیممیبرخوردتهرانباپیشداوريباماکهکنیدمیفکرشماخوب،
متخصصینهايگیرينتیجهاساسبرما. شوندحلالمللی،بینوابستهغیرسازمانیکاتمی،انرژيالمللیبینآژانستوسط

.»کردخواهیماتخاذراخودتصمیماتآگاه،ووارد

میباعثکهاستشدهتشکیلآمریکاهايپرداختازآنبودجهعمدهبخشکهآژانس»بودنوابستهغیر«موضوعازبگذریم
»پیشداوريازآنازبودنمبرا«لذاوباشدداشتهوجودایرانايهستهبرنامهسربربحثخاطربهتنهاسازماناینکهشود

ریاستدرمعروفبادنماياینامانو،یوکیومورددر. استشدهآوردهزبانبرزیاديهايحرفموردایندر. نیستکاردر
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مشیخطنوساناتباهمیشهایرانايهستهپروندهدربارهويهايدیدگاهنوساناتهمهکهگفتتوانمیفقطآژانس،
.آیدمینظربهترمبرمآن»طرفبیمتخصصین«وآژانسصالحیتدربارهبحثامروزولی. داردمطابقتواشنگتن

ایرانیمقاماتکهمریوانواحدازبازدیدکهکرداعالمرسماًآژانسجاري،سالدسامبر11روزژنو،مذاکراتدورآستانهدر
به2011سالدرکهاستاینمطلباصل. باشدنمیبازرسانهايبرنامهجزءکردند،دعوتآنجابهرسماًراآژانسبازرسان
هايآزمایشخودسرزمینقسمتایندرایرانکهکردنداعالمخودعلنیغیرویژهگزارشدرآژانسکارشناساناصطالح
.)گزارشضمیمه43بند( کننددریافتايهستهخرجآنازبعدبایستیکهآوردمیعملبهراهاییفوغاس

وسیلهبهسپسوشدهدریافت) 13بند(نشدهذکردولتیکازاطالعاتاینکهکردمیادعااتمیانرژيالمللیبینآژانس
بارنامهها،آزمایشبرايموادخریدمالیهايگزارششاملحتیکهشدتأیید) 12بند(ايصفحه1000بهقریبعظیمبسته

تابشباطراحیبرايمهمهاياستداللازیکیاست،نشدهمنتشررسماً هرگزکهعلنیغیرسنداین. بود»دالیل«سایروها
هايدادهازاسراییل. بودشده2012سالدرایرانعلیهاروپااتحادیهوآمریکا»کنندهفلجهايتحریم«اصطالحبهبسته

.نمودمیتأکیدایرانفوريبمبارانوموشکیضرباتکردنواردبر2011سالاواخرکهکردمیاستفادهگزارشهمین

تحقیقخودگزارشصحتدرخواهندنمیحتیآژانسدارصالحیتکارشناسانکهشودمیمعلومشود؟میچهاآلنولی
وقفمنابعگفتهبه–آنجاکهکنندپیداپارچیندرراایرانايهستههايسالحطراحیپايردکنندمیسعیآنها. کنند
رسراسکارشناسان. کردندمنفجرواقعاًحتییاکنندمنفجرايهستههايخرجخواستندمیپیشسالده–موثقالعاده
. کنندمیمسخرهرااتمیانرژيالمللیبینآژانسکارشناسانهايگیرينتیجهوهاگزارشمتحدهایاالتجملهازوجهان

کارشناسانهايگیرينتیجهطرفیبیکنترلبرايراخودآمادگیمتحدهایاالتاتمیمتخصصینازچندتنیکهاستگفتنی
هنتیجبیانبرايمتحدهایاالتتوسطسازماناینحاالو. نمودندممانعتکاراینازآمریکامقاماتولیکردندابرازآژانس
است؟شدهمنصوبکارشناسیهايگیري

ریکاییآمطرفبهباشد،الزمکهموقعیهرکهاستبدانآژانسواقعیمأموریت. استنکردهراکاراینآمریکاکهاستطبیعی
کمککارایناگر. کندمستدلرامذاکراتجدیدافتادنتعویقبهوایرانازجدیدهايایرادکهبدهدايبرندههايبرگ
آنیرازشدمتوسلدیگرمسألهدهوعراقسوریه،مسایلایران،موشکیبرنامهبشر،حقوقچونموضوعاتیبهتوانمینکند،
اوباما-کريائتالفاینهاکه(کنندمیطراحیراایرانبهنسبتکشوراینسیاستامرحقیقتدرکهواشنگتندرنیروها

.کندمیکارتهرانتضعیفجهتدروآنهانفعبهزمانکهدارنداعتقاد) نیستند

...ایراندرحالهماندر

یابیدستبهمعینیحددرکرد،تأکیددوجانبهگفتگوهايبرمذاکراتجدیددوردربایدکهاصلاینقبولباروحانیتیم
جنگتا-باشدمحکمیهايضمانتفاقدوچارچوبیناکامل،توافقایناگرحتی-بستامیدتوافقبهترسریعهرچه
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ژنومذاکراتآغازآستانهدرایرانجمهوررئیسروحانیحسن. نشودورشعلهدوبارهشد،زدهدامنایرانعلیهکههاتحریم
بدانیدباید. باشیدآمادهجهانمابقیباتعاملبرايبایدشما: «داشتاظهارایرانمرکزيبانککارکنانبرابردرسخنانیطی
یمقدماتهايوعدهازیکیهماین. »شدخواهندکشورمانواردزیاديالمللیبینوخارجیگذارانسرمایهنزدیکآیندهدرکه
.است–داخلیمخاطبینبرايدفعهاین-

قدرتهعرصوارداوباهمراهکهطلبانیاصالحوایرانجمهوررئیسسیاسیبعديسرنوشتزیرااستناپذیراجتنابرفتاراین
کهجیخارسیاستاساسیهدفدو. داردناگسستنیارتباطهاتحریمرژیمتوجهقابلتضعیفوتوافقبهرسیدنباشدند،
دراییزدتنشوهاتحریمرفعیعنیبودکردهاعالمایرانیجامعهبهانتخاباتآستانهدرپیشنیموسالیکروحانیحسن
هکوینمذاکراتدرخوشبینی. نیستآلوديمهمبهمدورنمايجزچیزياستهنوزکههمهنوزسعودي،عربستانباروابط

.انجامیدمذاکراتمدتجدیدتمدیدبهرسید،توافقبهتوانمیبعدساعتچندکهآمدمینظربه

ملعدرتنهانه»سعوديمحور«درایرانسیاسیشخصیتتریننفوذبارفسنجانیهاشمیاکبرعلیشخصیهايتالش
قوسداغنقطه«اینبحرین،دربریتانیادریایینیرويپایگاهایجادباموافقتیعنیریاضنمایشیحرکتبابلکهندادنتیجه
صریحاً تهرانبهفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايدرآنشرکايوسعوديعربستان. بودهمراه»شیعی

.دهندادامهایرانازبازدارندگیسیاستبهنظامیجملهازامکاناتووسایلهمهازاستفادهبادارندقصدکهفهماندند

ويسیاسیداخلیمخالفانطرفازروحانیدولتازانتقاداتجدیدموجباعثخارجیسیاستبعددرهاناکامیاینهمه
یمتقجهشیافزایشبلکهتورمنرخرشدتنهانهشاملکهشدمصادفاقتصاديمسایلوخامتتشدیدباانتقاداتاین. شد

وامنظمصلحتتشخیصمجمعدبیررضاییمحسنپیشچنديکهنیستتصادفی. استنفتهايقیمتافتونانهاي
زیراگذاردبمثبتیتأثیراقتصادبرتواندنمیهاتحریملغوکهنمودخاطرنشانحقبرکامالً»مقاومتاقتصاد«طراحانازیکی

استمجبورروحانیشرایطایندر. کندنمیکفایتکمبودهاهمهجبرانبراينفتهايقیمتافتعلتبهایرانیبودجه
نمهمتریوگیردمیمهمیتصمیماتکهنیستایراندرکسیتنهااوولی. ببنددآمریکاباتوافقبهراخودامیدهايهمه
.نیستهمبگیرتصمیممقام

******

تههسبرنامهدربارهژنومذاکراتجدیددورآغازآستانهدرآنهاآمریکاییهمتایانوایرانیکنندگانمذاکرهکههاییوعدههمه
عیدببسیارمذاکراتاینمثبتنتیجهکهاستبودههمراهظریفهايجنبهوهاشرطاززیاديآنقدرشماربادادند،تهراناي
فینطرمقاصدواهدافکهاستاینآنوداردمهمعیبیکایرانومتحدهایاالتبیندوجانبهگفتگوينحوه. آیدمینظربه
سیاربتواندمیگفتگواینکهاستشدهجمعزیاديآنقدرنظرهاياختالفآنهابینروابطدرواستمتضادهمباقدريبه

یمکارآننفعبهفقطزمانکهداردايصادقانهاعتقادطرفینازیکهرزیراندهدچندانینتیجهباالخرهوباشدطوالنی
.کند
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ایراندربارهپوتینوالدیمیرهايناگفتهوهاگفته
نیکالیفایگور

والدیمیرسخناناستماعازبعداجتماعیشبکهکاربرانازیکی
باکارمان: «نوشتويسالیانهبزرگخبريکنفرانسدرپوتین
وزیرزنگنهنامداربیژنآنازقبلروزچند. »شودنمیجورایران
خالفبروي. کردمطرحبدبینیبرايبیشتريدالیلایراننفت

تکذیبراکشوردوبیننفتیبزرگقراردادوجودآشکارواقعیات
اینکهیااستخوردهبستبنبهایرانوروسیهبینروابطآیا. کرد

نیست؟دراماتیکقدرایناوضاع

پاسخوعموضبهمتوالیسالدومینبرايایرانی–روسیروابطمسألهکهبگیرندنادیدهراواقعیتایندادندترجیحبدبینان
رد. شدندمطرح»روایران«مدیرصفروفرجبطرفازکهاستشدهتبدیلتنديهايسئوالبهپوتینوالدیمیرمفصل

هبتدریجبهکشوراینباهمکاريکهایران: شدندذکرکشورسهتنهاشرقباماروابطچارچوبدراخیرخبريکنفرانس
میانهونزدیکخاورمنطقهدرمااقتصاديشرکايمهمترینازیکیتردیدبدونکهترکیهشود؛میتبدیلراهبرديپیمان

همین.نیستروشنوواضحمزبورکشوردواندازهبهآنباروابطکهگفتبایدتأسفکمالبااینکهولوایرانوباشد؛می
وهروسیجمهوررئیساصولیگیريموضععنوانبهتوانمیراایرانبامرتبطمسایلبهروسیهجمهوررئیسدقیقتوجه

لیو. داردقرارشرقیمحوردرماخارجیسیاستهاياولویتمیاندرتهرانباروابطکهکردتعبیرخطاینبهويپایبندي
آنزابعدزیراکندنمیکفایت-باشدکردهنظراظهارموردایندرکشوراولنفراگرحتی–ایرانباشراکتاولویتدرك

.گردندنمیحلخوبیاینبهکهشوندمیشروعايروزمرهمسایل

»خامموادبهوابستهتفکرطرز«

اسخپجمهوررئیسازکهبوداینکاراصلایرانوروسیهبینروابطشدننزدیکطرفدارانبرايکهگذشتهسالخالفبر
بینشراکتهاندیشدربارهکشورمسئولینبفهمندوکننددریافتراایرانباکشورمانمسئولیناصولیبرخورددربارهمستقیم

نوانعبهپیشسالچندتاایرانباراهبرديشراکتاندیشهزیرابودنوآوريیکواقعاً اینکه–دارندنظريچهکشورماندو
.تداش»کاربردي«کامالً حالتپوتینوالدیمیرازصفروفرجبهايسئوالجاريسالدر-شد،میتعبیرتخیلیچیزیک

استمهمسایهایرانکهبودیدکردهاعالمشرایطهمیندرپیشسالیکدقیقاً شما: «گفتجمهوررئیسبهخطابصفروف
ورکشدوبینبازرگانیتبادالتزمانآنازسالیکگذشتازبعدولی. استبرخورداراولویتدرجهباالترینازمابرايو
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ازمانسبهراایران. شودمنجرمشخصبزرگهايموافقتنامهانعقادبهبتواندکهاستنشدهبرقرارهاییتماسویافتهکاهش
بزرگهايطرحدرامرحقیقتدرایران. نیستاورآسیاییاقتصادياتحادیهعضوایرانکنند،نمیدعوتشانگهايهمکاري

ایرانابامسالبازرگانیتبادالت. استنشدهعملیشد،امضاجاريسالاوایلکهنفتیبزرگقرارداد. کندنمیشرکتانرژي
.»دهدمیتشکیلرادیگرکشورهايباروسیهبازرگانیتبادالت%0,5ازکمتر

اسخپاقتصاديهايگرایشبهعنایتباهمهازقبلنمودسعیوکردقبولشد،پیشنهاداوبهکهراکاريلحنجمهوررئیس
رئیسابموردایندرماکهاستیافتهتنزلمعینیحدتاواقعاًبازرگانیتبادالت: «شدشروعهمینجاقسمتترینجالب. دهد

تنهاهنامراینالبته. کنیماصالحراآنحجموساختاروبازرگانیتبادالتکنیممیتالشما. کردیمگفتگوهمایرانجمهور
نندهکتولیدکشورهمایرانزیردارندعینیخالصحالتروندهااین. داردبستگیجهانیاقتصادعمومیاوضاعبهبلکهمابه

.»استوابستهجهانگازونفتبخشبهزیاديحددرایراناقتصادلذاواستگازونفت

اذهاندرچهوروسیهمقاماتاذهاندرچهکشورماندوبینشراکتبابرخوردابتداکهکرداعترافواقعدرجمهوررئیس
ضرورتهدربارکهاستسالپانزدهدهمسکووتهران. بودگرفتهشکل»خامموادبهوابستهتفکر«اساسبرایرانیمسئولین

. استگیبزرشرکشورماندوهايبودجه»گازيونفتیاعتیاد«کهنمایندمیتأکیدوکنندمیصحبتاقتصادکردنمتنوع
اولینشود،میمطرحایرانی–روسیجانبههمهوگستردهشراکتوکشوردوراهبرديجدیدطرحآغازکهموقعیهرولی

ضمنایرانوروسیهمسئولیندیگر،عبارتبه. استگازونفتهمانکند،میخطوردولتکارمندانذهنبهکهچیزي
عاملکیبهراروابطاینبالفاصلهآنها،بیناقتصاديپیوندهايگسترشوکشوردوبینروابطهايپایهایجادبهمبادرت

.کردندمیوابستهنفتهايقیمتیعنیبازاريمتغیر

جانبهدوهايهمکاريقدیمیروزدستورناکامی

رتفکعلتبهابتدا،همانازشود،میمشاهدهاکنونهمکهکشورماندوبینکاملتفاهمفقدانومشکالتامر،حقیقتدر
ازغیر(ارنزدیکمشارکتروابطایرانبااستنکردهفرصتروسیه. بودشدهتعبیهروابطاینپودوتاردرخامموادبرمبتنی
نگرانیبهراکشورماندوهرکهاندنیامدهوجودبهبزرگیهايطرحوروابطایناساسوپایه. کندبرقرار) سوریهموضوع

بر. ستانشدهبرطرفآخرتااعتماديبیومتقابلادعاهايگذشته،هايسالسنگینبار. کنندوادارآنهاتکلیفازدلسوزانه
ایران.کردمیافتاقتصاديمناسبشرایطدرحتیکشورماندوربینبازرگانیتبادالتطرفین،خوشبینانهادعاهايخالف

.کردندمیموکولبعدبهرامهمتصمیماتاتخاذمقطعی،شرایطبهعنایتباروسیهو

کشورمان،دواقتصادمشکالتنفت،هايقیمتافتازاعمجديهايآزمایشاولینبروزمحضبهکهکردتعجبنبایدلذا
مسکووتهرانبینگفتگودرایران،ازهاتحریمرفعجهتدرروحانیحسنهايتالششکستواقعدرواوکراینیبحران
لکمهوضعاینآیا. استهمینطوراست؟کنندهناراحتوضعاینآیا. کردبروزاعتماديبیومسایلکردنمسکوتها،مکث

والدیمیرکهاسترسیدهفرااقتصاددرخصوصبهجدید،راهکارهايجستجويزمانزیرانیستچیزيچنیننخیر،است؟
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ادامهکاراینبهوگردیممیایرانباهمکاريکردنمتنوعهايراهدنبالما: «گفتوکرداعترافواقعیتاینبهپوتین
درام. یابندنمیتحققدیگرکارهايوشودمیعملیهايطرحبعضی. کنیممیرفتارصادقانهزمینهایندرما. دادخواهیم

»..دگرمیگازونفتبخشکردنمتنوعبرايدیگرامکاناتدنبالکنیم،میهمکاريسازيهواپیماوسازيماشینزمینه

مروزابایدمتأسفانه: باشدمیسخنیهرازترگویاموضوعیکدربارهمسکوتگاهینشد،بیانموضوعایناینکهوجودبا
لکهبزمانتنهانهآزمایشاتبوتهازکهچراخوردنمیدردبهایرانوروسیهبینهمکاري»قدیمی«روزدستورکهکرداعتراف
درارآنبایدکهشودمیتدوینتازهجدیدروزدستورولی. استنگذشتهسیاسیواقتصاديواقعیاتآسیابهايسنگ

.کردتدوینپیش،سالیکازترنامناسبمراتببهشرایطی

شدنخواهداجرانفتیبزرگقرارداد

ستجويجپیچیدهبسیارروند«وقتی. بودنخواهدکاردرنفتیبزرگقراردادگونههیچنزدیکآیندهدرکهاستروشنوواضح
زیرابودنماندهآنپایانتاچیزيویافتخاتمه) پوتینوالدیمیرگفتهبه(»سودمندمتقابالًفصلوحلوسازشهايراه
عمجمودررامسایلاینماولیداشتوجودمسایلسلسلهمتقابلهايپرداختزمینهدرآنجا: شدپیداحلراهامرنهایتدر«

.کردمداخلهایرانطرفازدفعهاینسیاسی،مقطعیاوضاع،»کردیمحل

کرد،میتلویحیاشارهایرانجمهوررئیسروحانیحسندولتاعضايبرخیگیريموضعبهآشکاراکهحالیدرجمهوررئیس
. »باشندسودمندنفتزمینهدرهاقراردادجملهازوهاقرارداداینتادهندنشانخودازارادهبایدطرفدوهرولی: «گفت
برسابقهبیمطلبیکدسامبر10روزجدیداً،کهشداشارهایراننفتوزیرزنگنهنامداربیژنگیريموضعبههمهازقبل
وابطردرهرگزتوافقاتگونهاین. نیستحقیقتبهمقروناسواپصورتبهایرانینفتصدوردربارههافرضیه: «آوردزبان
بزرگیکاروایرانوروسیهبیننفتیبزرگقراردادازکاملطوربهایرانیوزیردیگر،عبارتبه. »اندنشدهعملیکشوردوبین
وزیرچیانچیتحمیدجملهازوایراندولتدرنفتوزیرهمکاراننیزوهمکارانشباويروسهمتاينواكالکساندرکه

.کشیددستبودند،دادهانجامانرژي

داردادامهحرکتولی

تهرانبامسکوگفتگويتوسعهچگونگیازشدیدانتقادات. نداردقرارحالتبهتریندرآمریکایی–روسیروابطحاضرحالدر
یروالدیمبینپاسخ–پرسشگفتگوي. استمستدلوحقبرزیاديحددرشود،میشنیدهایرانیطرفازوماطرفازکه

هائوالسماروابطدر. رسانداثباتبهراواقعیتایندیگرباریکپوتینسالآخربزرگکنفرانسدرصفروفرجبوپوتین
.استبیشترهاپاسخاز

نهادهايپیش«خاطربهصفروفازوقاطعیتعدمخاطربهپوتینوالدیمیرازکشور،دوبینگفتگوتوسعهازکهآنهاییولی
شراکتاوالً،. کنندمیفراموشرامطلباصلگیرند،میایرادروسی–ایرانیشراکتدیگرطرفدارانازنیزو»موقعبیونابجا
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دشاهکنونتاولیاستنکردهتجربهکهچیزيچهماروابطتاریخ. استخارجیسیاستنوآوريیکایران،وروسیهبین
ازعظیمیفضايدرايمنطقهامنیتمسایلحلواقتصاديوسیاسیمسایلزمینهدرگستردههايهمکاريیعنیشراکت

میحرکتاينشدهپیمودهمسیردرتهرانومسکوحاضرحالدر. استنبودهفارسخلیجتاخزرازسوریه،تاافغانستان
.باشدسریعتواندنمیآندرحرکتوباشدهمواروصافتواندنمیکهکنند

دوبینشراکتاندیشهپیشسال2-3تاکهاندکردهفراموشزودخیلیمنتقدیناین. بدهمحاشیهیکمایلمهمزمان
شدهفراموشدورانی. شدمیتلقیآنازبدترحتییاتخیلیآشکاراچیزیکعنوانبهروسیکارشناسیجامعهدرکشورمان

ولی. شدمیگذاشتهمنفیچارچوبدرمعموالًباشد،شدهذکرروسیهبزرگگروهیهايرسانهدراگرحتیایرانکهاست
قراربحثموردزیاديعالقهباراایرانموضوعسالايرسانهرویدادترینمهمدرروسیهجمهوررئیسدوم،سالبراياآلن،
بیشتريخوشبینیباعثکهآنچهثانیاً،. استشدهپیمودهمسیريچهسال2-3کوتاهمدتطیکهببینیدرافرق... دهدمی
این. باشدمی–مسکووتهرانبرايتنهانههمآن-عینیضرورتیککشورماندوبینشراکتکهاستاینشود،می

الشچمهمتریندیگرکشورهايبرايامروزهکهاستمسایلیحلراهومیانهونزدیکخاورامنیتکلیددربرگیرندهشراکت
.کنندمیایجادرا

******

نظرصرفوزیادياصراربامیانهونزدیکخاورمنطقهدرتهدیدهاوخطراتوجهانیسیاستواقتصاددرجاريروندهاي
سوياز. ندکنمینزدیکهمبهراماباشند،نداشتهیاباشندداشتهراتمایلاینکشورماندوسیاسینخبگانبرخیاینکهاز

ساختازیپیچیدگنظرازمسایلاین. استپیچیدهنسبتاً هاحلراهواستبزرگلغایتکنیم،حلبایدکهمسایلابعاددیگر،
اظهاراترابطهایندرولی. نیستندکمترخزردرلجستیکیهايطرحاجرايو»انرژيپل«ایجادجدید،اتمیهاينیروگاه
ناآل: «گفتوي. شودمیخاصیخوشبینیموجبایراندربارهصفروفرجبسئوالبهپاسخدرپوتینوالدیمیرپایانی

!»کردخواهیمکارلذا. کردخواهیماجراراهاقرارداداینماوایمکردهامضاخودهمکاريادامهمورددرجدیديقراردادهاي
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میانهخاورمنطقهدرروسیدیپلماسیهايشکستوهاناکامی
آلکسییفوالدیمیر

درهمهازقبلبایدکشوريهرخارجیسیاستمعلومقراراز
ایناگر. باشدکشوراینامنیتواقتصاديتوسعهمنافعخدمت

باشد،استوارنادرستهايگیرينتیجهوهاارزیابیبرسیاست
حتیتواندمیگاهیکهدهدمیاسفناکینتیجهسیاستاین

صحتدیگرباریکداد،رخاوکرایندرکهآنچه. باشدویرانگرانه
هايتحریممواعدوعمقابعاد،اگر. رسانداثباتبهراادعااین
شدهمحاسبهدرستکند،اعمالتوانستمیغربکهروسیضد

شریکهاتحریمایندرکهبودندشدهتعییندرستکشورهاییو
میاوکرایندرمسکوراهبردوتاکتیکقوياحتمالبهشدند،

کنونتاایدشاینکهیااستآمدهپدیدوضعایناوکراینزمینهدرفقطآیاکهاستاینسئوال. باشددیگريگونهبهتوانست
باشد؟دادهرخاشتباهاتیچنیننیزدیگرکشورهايحقدرودیگرمناطقدر

میانهخاوردراشتباهاتانبوه

منطقهاین. اندشدهواقعایرانواسراییلعربی،کشور20آنجاکهگرفتنظردررامیانهخاورمنطقهتوانمیمثالعنوانبه
نظرهرازمنطقهاین. داردارتباطجانبههمهتعاملوهاهمکاريتاریخچهوسیلهبهروسیهباکهاستثروتمنديوعظیم
راقعسوریه،لیبی،الجزایر،مصر،چونکشورهایی. نظامیاموروامنیتانرژي،اقتصاد،ازاعمداردفراوانیاهمیتمسکوبراي

.نمودندمیتعیینراآنچهرهوداشتهايبرجستهمواضعاسالموعربجهاندربلکهبودندمانفوذمداردرتنهانهیمنو
همهسالچندمدتظرفمتحدهایاالتبراتکاباکهقطروسعوديعربستانآمریکاییهايرژیمنهوکشورهااینآري،

اساسیکشورهايکردند،تقویترامنطقهایندرغربتماموآمریکاحضوروبردهبینازرامیانهخاوردرروسیهشرکاي
.بودندمنطقه

دالرمیلیارد12حدازسختیبهمنطقهاینباروسیهفدراسیوناقتصاديوبازرگانیتبادالت: شودذکررقمیکاستکافی
حالیدریناو. استکمتربرابردوفنالندباروابطازواستمقایسهقابلبلژیکباروسیهبازرگانیتبادالتباکهگذردمی

.داردجمعیتمیلیون8فقطبلژیککهحالیدراستنفرمیلیون300بهقریبمیانهخاورمنطقهجمعیتکهاست
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سال25حدودزمانآنازولی. گذاشتمنفیاثرمیانهخاوربامسکوهمکاريبرشوروياتحادفروپاشیکهاستبدیهی
خارجهامورگرايغربسابقوزیرکوزیرفگردنبهیادادهنسبترویدادآنبهرااشتباهاتهمهنبایدلذاواستگذشته
اورخمنطقهدرمسکوسیاستتنظیمچگونگیکهاستبهترآنجايبه. نداردخریداردیگرهاحرفاینزیراانداختروسیه
ربانیقکشورهایی. بگیریمنظردرراعربیبهاریارنگینهايانقالبمثال،عنوانبه. کنیمبررسیرااخیرهايسالدرمیانه

نظامیاريهمکواقتصاديوبازرگانیروابطترینفعالآنهاباروسیهوکردهبرقرارمناسباتترینفعالمسکوباکهشدندآن
منافعنظرازمیانهخاورکشورترینمهمایران،حاضرحالدر. هستندنظرمدعراقوسوریهیمن،لیبی،مصر،. داشتفنی

کند؟میوکردهاتخاذاقداماتیچهشرایطایندرروسیهولی. استشدهتبدیلغربحمالتهدفبهروسیه،

نیحسرژیمهايپایهوقتی. استنکردهاتخاذمؤثرياقدامهیچتقریباً خودمنافعازدفاعبرايروسیهبگوییم،راراستش
واردسیروبلندپایهنمایندگیهیأترژیماینسرنگونیازقبلروزدوناگهانپاشید،میهمازداشتوبرداشتهتركمبارك
نظردرارلیبیپیروزمند؟گرایاناسالمبهگفتنمبارکبادوسیاسیجنازهتشییعدرشرکتبرايهدفی؟چهبا. شدقاهره

درماعاجنوعیکنامبهروسیه. آیدمینظربهغریبوعجیببسیارکشورایندرروسیدیپلماسیعملکردکهبگیریم
آنمبتکرقطروسعوديعربستانباهمراهغربکهدادراايقطعنامهصدوراجازهابتدامتحدمللسازمانامنیتشوراي
سپس. زدلطمهآناقتصاديتوانبهوکردهمحدودراخارجیتجاوزبرابردرلیبیدفاعیاستعدادهايقطعنامهاینوشدند
وازپرمنطقهکشورایندرداداجازهعراقاسفناكتجربهوجودباامنیت،شورايدیگرقطعنامهبهخودممتنعرأيبامسکو
زمینهردمیلیارديچندینقراردادهايآنباروسیهکهشدمنجرلیبیمشروعدولتسرنگونیبهامراینکهشودایجادممنوع

برااتکباکهبودندعربستانیهايپادشاهیکهبودروشناولازولی. داشتفنینظامیهمکاريونقلوحملگاز،ونفت
خساراتماهايشرکتورفتدستازدالرمیلیاردها. نبودلیبیمقاماتکارایناینکهوبودندکردهشروعرالیبیمناقشهناتو

.استندادهراخساراتاینجوابکسیولی. شدندمتحملاقتصاديومالی

ظامینهمکاريماباامکانحددروبودروسیهفدراسیوندوستیمنسابقجمهوررئیسصالحعبداهللاعلی. یمنبهبگذریم
بهرارایانگاسالموکنندسرنگونرااوگرفتندتصمیمقطروسعوديعربستانکهوقتیولی. داشتاقتصاديروابطوفنی

شورايوغربتصمیماتاتخاذدرحتیونگریستهجدیدرنگینانقالباینبهتمامسکوتباعملدرمسکوبرسانند،قدرت
یامقاخیرورودتنها. کردشرکتیمناوضاعفصلوحلبهانهبهصالحعبداهللاعلیسرنگونیبارهدرفارسخلیجهمکاري
خوداهگتکیهبهیمنکردنتبدیلجهتدرسعودي-آمریکاییهايبرنامهایرانحمایتباصنعاءبهحوثیشیعهکنندگان

.دهدمیمعینیشانسکشوراینبهبازگشتبرايروسیهبهامراینکهگذاشتعقیمرا

وتینپوالدیمیرشخصمستقیممداخلهظاهراً. بودکمترکشورایندراشتباهاتمقداراینکهولواستدیگرنمونهیکسوریه
ظامیننظرازمابرايکهدوستکشوراینمشروعدولتسرنگونیازپیشگیريمنظوربهمسألهایندرروسیهجمهوررئیس

مکدستراغربیووهابیتجاوزدفعبهاهللاحزبوایرانفعالمساعدتنبایدهمچنین. گذاشتاثردارد،اهمیتاقتصاديو
درستیصمیمتآمریکازورگویانهشانتاژخاطربهسوریهشیمیاییسالحخلعدرشرکتبرمبنیمسکوتصمیمآیاولی. گرفت
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کنیمتحقیقخوبباید. داددستازخارجیتجاوزدفعنظرازراخودبرندهبرگمهمتریندمشقاقدامایننتیجهدربود؟
دوجوآمادگیاینکهآیدمینظربهکند؟واردموشکیضرباتسوریهبهبودحاضرواقعاً 2013سالاکتبردرواشنگتنآیاکه

بهانههبمتحدانشوآمریکاهوایینیرويحاالو. کردمحسوبخوددیپلماتیکپیروزيرااقدامآندلیلیبهمسکوولی. نداشت
ینفتزیرساختجملهازوکنندمیبمبارانراسوریهسرزمینراحتخیالبامللسازمانتصمیمهیچبدونداعشباجنگ

هتجسوریهبهتجاوزبرايترکیهوسعوديعربستانمتحده،ایاالتکهنیستپوشیدهکسیبر. نمایندمیویرانراآن
.شوندمیآمادهاسدبشارسرنگونی

زیاديهايسالطیکشورماندیپلماسی. استروسیهشکستواقعدرودیپلماتیکناسنجیدهعملترینبزرگنمونهعراق،
. ددارجمعیکشتارهايسالحبغدادگویاکهبودکردهپیدااعتقادکاذبیاطالعاتبهوکردهرويدنبالهمتحدهایاالتاز

عراقدادندستازبا. بودمیانهخاوردرماحضورگاهتکیهزمانآندرکهشدعراقآمریکاییاشغالبرايايبهانهامرهمین
ینا. گذاشتنمیمحلروسیهبهکسیآنپیدرکهشدشروعمیانهخاورمنطقهدرروسیهنفوذهايبازماندهشدیدکاهش

چه.ایرانازتاترسیدندمیصدامازبیشترزمانآندرکهداردصحتعربستانجزیرهشبهکشورهايدربارههمهازقبلادعا
چارچوبدرزیرامنطقهدیگرکشورهردرتاداشتبیشتريدرآمدعراقدرهاتحریمشرایطدرحتیمسکواینکهبهرسد

یزیرساختهايطرحوکردهصادرراسازيماشینمتعددمحصوالتکشوراینبهملل،سازماني»کاالهاعوضدرنفت«برنامه
.کردمیاجرابزرگی

استنشدهجدیدشرکايصاحبمیانهخاوردرروسیه

ود،ببستهزیادياساسبیهايامیدآنهامالیمنابعبهکهفارسخلیجهايپادشاهیازروسیهکهاستمهمبسیارهماین
والدیمیر. استنیاوردهدستبهچیزيعربیمشخصکشورهايورنگینهايانقالببهنسبتخودانفعالیخطعوضدر

ستدبهملموسینتایجولیکردسفرفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايبرخیبه2007سالدرروسیهجمهوررئیسپوتین
نامهموافقتانعقادبرايفقطاستحاضروندارددوستراتشریفاتیسفرهايروسیهرهبرکهدانندمیهمهاینکهولونیاورد
هروسیآهنراهشرکتباموافقتنامهریاضدرتنها. کندسفردیگرکشورهايبهمشخصهايطرحاجرايبرايومشخصهاي

شد،شروع»عربیبهار«وقتی. گردیدلغوسعوديطرفتوسطبعدمدتیکهشدمنعقدآهنراهخطیکساختدرباره
نیفنظامیهمکاريواقتصاديهايطرحها،گذاريسرمایهروسیهبهعربستانیهايپادشاهیسایروقطرسعودي،عربستان

فارسخلیجهمکاريشوراي–روسیهگفتگويحتی. کندرفتارآنهاهايتوصیهاساسبرمیانهخاوردرمسکوتادادندوعدهرا
ضرباتجوابدرمسکو. بودصفربرابرهافعالیتایننتیجهولیشداندازيراهخارجیسیاستنهادهايسرانسطحدر

چندینهايگذاريسرمایهبرمبنیهايوعدهولی. کردمیدریافتراایرانوعراقسوریه،درخودمواضعبهنیرومند
کردنهخفجهتدرآمریکاییهايبرنامهدرکویتوسعوديعربستاناکنون. نیانجامیدسنتیکحتیپرداختبهمیلیاردي

ازگاروپااتحادیهگازبازاردرمنظمطوربههمقطر. کنندمیشرکتنفتهايقیمتشدیدسقوططریقازروسیهاقتصاد
روپاییاکنندگانمصرفباگازپرومبلندمدتقراردادهايبهوسیلهبدینوکردهعرضهدامپینگقیمتبهراخودشدهتغلیظ
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سوریهبهاردنوسعوديعربستانراهازقطر،ازبزرگلولهخطساختهدفباهمسوریهدرجنگ. زندمیلطمهروسیهگاز
خودخاكدرلولهخطاینساختبهدمشقولی. شودخنثی»جنوبیجریان«طرحتاشدشروعجنوبیاروپابهآنجاازو

.دادنمیرضایت

استروسیهامیدآخرینایران،

گاهیام. کردمیرفتارالزمتسلسلوپیگیريبدونکشورایندرکشورماندیپلماسی. بگیریمنظردرراایرانباالخرهو
ومالیهايتحریماعمالبهگاهی. آوردیممیدرتعلیقحالبهراآنساختگاهیوساختیممیرابوشهراتمینیروگاه

هايوعدهخاطربهجملهاز(دادیممیرأيمتحدمللسازمانامنیتشورايدرایراناسالمیجمهوريعلیهاقتصادي
میسعیگاهیو) روسیهفدراسیوندرقطرگذاريسرمایههايطرحوروسیهايسالحخریدبرمبنیسعوديعربستان

نکردهاعمالراهاتحریمایرانعلیههرگزخودماناینکهولوکنیمشروعراایرانبااقتصاديهايهمکاريباالخرهکردیم
درابقسمانندگرفت،قرارغربیهايتحریمتأثیرتحتاوکراینخاطربهکهمسکو. نبودرفتارایندرمنطقیهیچ. بودیم

ایرانايهستهبرنامهزمینهدرمعاملهآمریکاییشرایطتحمیلبرايغربهايتالشدرالمللیبین5+1گروهچارچوب
ینادر. بودروسیهاقتصاديهمهازقبلمنافعضرربهآمریکانفوذمداربهایرانگذرمعنیبهکاراینکهکردمیشرکت
ادرقآنازاستفادهباکهآورددستبهجدیدينیرومندمتحدروسیهجنوبیمرزهاينزدیکیدرتواندمیواشنگتنشرایط

گردیافراطیهايگروهکوداعشازتروریستهزارهااستممکناینکهبهرسدچه. کندنفوذمرکزيآسیايوقفقازدراست
رسبرمانعترینمهمایرانکهدانندمیهمهباالخره. کنندنفوذروسیهقفقازشمالدرانددیدهآموزشسوریهوعراقدرکه
آنقطریازتروریستهايگروهنظامیانشبهکهاستترکیهباایرانفرقاین. استروسیهبهمیانهخاورازهاتروریستراه
.کنندمینفوذداغستانوچچنبهآنجاازوشدهگرجستانواردراحتیبه

جهانواروپاغرب،درخودشرکايهمهونهادگامروسیهبااقتصاديهايتحریمجنگمسیردرمتحدهایاالتآنکهازبعد
انایرعلیههاتحریمهمهازیکجانبهطوربهوتأملوتفکربدوناقلحدبایدروسیهکرد،وادارکارهمینبهراعربمطیع
وعلمیاقتصادي،بازرگانیزمینهدرهمهازقبلوهازمینههمهدرراکشوراینباعیارتمامهايهمکاريوشدهخارج

کیمانندراایرانیضدهايتحریمسابقمانندمنطقی،اقداماینجايبهماولی. دهدتوسعهبیشترچههرصنعتینظامی
فاهداازیکی. شداعمالشرکایشوآمریکافشارتحتوابتکاربههاتحریماینکهحالیدرکنیممیرعایتمقدسچیز

بینبطروانزدیکیگونههرازهاآمریکایی. بوداست،کلیديکشورکهایراندرروسیهمواضعتضعیفها،تحریمایناساسی
بدیلتجهانیصحنهگرکنشتریننیرومندبهایرانباهمراهروسیهکهدارنداعتقادزیراترسندمیشدتبهایرانوروسیه

باعثهمتهرانبامسکوبازرگانیتبادالتدالريمیلیارد1,4پایینرقم.  استعاديکشوریکایرانبدونولیشودمی
کافیمنابعهمهازکهروسیههمسایهتریننزدیکجمعیت،نفرمیلیون80باکشوريبرايتبادالتاینمگر. شودمیتعجب

وزنهمکهکنیممقایسهترکیههمسایهکشورباروسیهبازرگانیتبادالتباراآناستکافیکند؟میکفایتاست،برخوردار
محصوالتایرانازتواننمیمگر. استبیشتربرابر30رقماینترکیهبا. باشدمیهمناتوعضوحالدرعینواستایران
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خزرايدریطریقازمحصوالتاینانتقالنیست؟ترپایینآنکیفیتولیاستترارزانترکیهمالازکهخریدراکشاورزي
.شدخواهدتمامارزاننسبتاًروسیهشرقیوغربیمناطقبه

الحس. باشدمیاينشدهآبادبازارتنهاعملدرتسلیحاتایرانیبازارحاضرحالدر. استمهمینکتههمفنینظامیهمکاري
. نندکپیداراخودجايدریایینیرويوزمینهنیرويهوایی،نیروي،هواییپدافندبخشدربازارایندرتوانندمیروسیهاي

. شودنمیانجامجهتایندرکاريهیچولی. استترآسانآنازاستفادهوترارزانغربیهايسالحازروسیهايسالح
تعجبنباید. بوداسراییلوآمریکافشارتحتایرانبه300-اسصدورزمینهدرمعاملهاجرايعدمشد،انجامکهکاريتنها
سرمایهومدرنهايفناوريوغربسويبهوآمدهتنگبهمسکوشدنفعالطوالنیانتظارازباالخرهتهرانچنانچهکرد

.کندحرکتغربیهايگذاري

******

غربهکحالیدرداشتدیگريهاياولویتروسیهاینکهونبودوابستهروسیهبهوضعاینکهکرداستداللتوانمیالبته
هرازهمیانخاوردرمانفوذاکنونکهاستاینناپذیرانکارواقعیتولی. اندگذاشتهکالهماسردوبارهوهابیهايرژیمومکار
یمسرچشمهآنجاازروسیهبرايتروریستیخطرمهمترینکهاستشرایطهمیندراینکهولواستترضعیفدیگروقت
یمتحریکراروسیهاقتصادسقوطکهشوندمیاجرامسکوعلیهگازونفتزمینهدرویرانگرانههايبازيآنهاازوگیرد

مشخصوگرفتهقراردقیقتحلیلوتجزیهموردمنطقهایندرروسیهعملکردکهباشدرسیدهآنوقتباالخرهشاید. نمایند
ازگشتببایدالزمهايگیرينتیجهازبعداست؟شدهمیانهخاوردرروسیهسیاستاسفناكنتایجاینباعثچیزيچهشود

.کردشروعرامنطقهاینبه
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آنهايدرسوگذردمیکهسالینتایج: 2014سالدرایران
نیکالیفایگور

ماهدرآنسالکهکندمیزندگیدیگريتقویماساسبرایران
روسیافتادهجاهايسنتکهاستبهترولی. یابدمیپایانمارس

وبنديجمعزماندسامبرماهآن،موجببهکهکنیمرعایترا
برايگذردمیکه2014سال. استسالنتایجتطبیقیبررسی

ها،نومیديوامیدهاسالپیچیده،سالیکاسالمیجمهوري
شهرهمانندکشوراینزندگیدرکهبودهاییدستاوردومناقشات

گردابدرچیزيچه. آمدندمیپدیددیگريازبعدیکیفرنگ
روزچندازبیشآنپایانتاکهسالیوبودمهمترهمهازحوادث

هاییدرسچهمابهاست،نماندهباقیرومیزيتقویمبرگچندو
است؟داده

رویداداین. انداختنومیديپرتگاهبهرااقتصاديهايپیشبینیشد،حادثسالاواخرکهنفتجهانیهايقیمتسقوط
عدموبلبشووآوردهوجودبهرااموراسفناكبسیارتصویرشود،میاعمالتهرانعلیهکهمدتهاستکههاییتحریمباهمراه

وصاداقتکهاینوجودبا. استنیافتادهمرگبارياتفاقهیچکهشدمعلوموگذشتروزچند. آوردباربهراآیندهبهاطمینان
اتیحیحديتاوابستگیایندارد،زیاديوابستگی»گازيونفتیدرآمدهاي«بهکماکانایرانبودجهتر،دقیقعبارتبه

مدتاسالمیجمهوريتازه. کنندمیتلقینمابهآمیزاغراقانگیزهیجانخبرهايبهمندعالقهنگارانروزنامهکهنیست
اداقتص. «استکردهپیداکنندهفلجهايتحریمیانفتهايقیمتازاعمخارجیفشارهربرابردرمؤثريپادزهرکههاست

تنهاهنمسایلازبسیاريگشايگرهحقیقیکلیدکرد،اعالمکشورعالیاولویتایرانمعظمرهبرايخامنهعلیکه»مقاومت
.باشدمیاجتماعیبلکهاقتصادي

،دهندمیتشکیلراایرانجمهوررئیسروحانیحسندولتعمدهبخشحاضرحالدرکهگرایانیواقعوطلباناصالحتیم
بهروخودبهخودخارجیهايگذاريسرمایهورودمحلازتنهاهاتحریملغوازبعدکشوراقتصادکهکنندمیگمانسهواً
وواضحالعادهفوقطوربهروسیهدرخصوصبه1990هايسالخارجیهايگذاريسرمایهقضیه. گذاشتخواهدرشد

وحلنهواستسودآوردندستبهاو،اساسیهدف. استخودخواهبسیارخارجیگذارسرمایههرکهدهدمینشانروشن
زابعداوکهکارياولین. باشدکردهگذاريسرمایهآنصنعتیواحدهايدرکهکشورياجتماعیواقتصاديمسایلفصل
شرکتاینفعالیتاجتماعیهايجنبهوهاهزینهبیشترهرچهکاهشدهد،میانجامتولیديشرکتیکسرمایهبهورود



آنهايدرسوگذردمیکهسالینتایج: 2014سالدرایران38
.............................................................................................................................................................

دربستزیاديامیدهايبدانبایدکهنیستابزاريوطالییکلیدایرانبرايخارجیهايگذاريسرمایهاین،بربنا. است
ردبیتامعظمرهبرايخامنهعلیازاعمایرانسیاسیرهبرانتریندورانیدشکهاستاتکاییخودراه،بهترینکهحالی

ازهت. کردتوجهخارجیعواملبهتوانمیآنازبعدفقط. کنندمیتأکیداصلاینبردرستنظام،مصلحتتشخیصمجمع
هایتندرقاعدتاًباشند،وابستهمتحدانشوواشنگتنبهنحويبهاگرخصوصبهعواملاینکهاستدادهنشان2014سال
.شوندمیتمامتهرانضرربهامر

ایرانیاتمدربارهدیگرباریک

بین5+1گروهباایرانتحركکمگفتگويواست،شدهزبانوردکهایرانايهستهبرنامهمسألهگذرد،میکهسالیدر
ینوازخبرهاانتظاربهچشمنوامبرماهروزچندطیماازبسیاري. شدظاهرماچشمانبرابردرناگهانیجدیدزاویهازالمللی،
هایینسندامضايتاشماريانگشتساعاتکهدادندمیاطمینانهمهبهایرانیحتیوآمریکاییکنندگانمذاکره. بودیم
.نشدامضاسنداینباالخرهولی. استماندهباقی

وزارتازويرکابدرافراديو»بندخالی«کريجان. 2015سالجواليماهتادفعهاینشد،تمدیددوبارهمذاکراتمهلت
فنیوچککجزئیاتتنهااینکهوشدهمرتفعمشکالتاکثرکهکنندتلقینمابهکردندسعیاروپا،اتحادیهوآمریکاخارجه

فطرازابتدا. دادندلوراآنهامتحدان،تریننزدیککهاستتوجهجالب. بستندمیخالیمعمولطبقآنها. اندماندهباقی
. کردوتوارایرانباتوافقاتامضايکريجانباگفتگودرکهبودعبداهللاملککهرفتدرزاطالعاتیریاضرسمینمایندگان

درت،اسدادهدستازراپردهپشتبازعروسکسیمايکهبودکردهاحساسکه»گسیختهلجام«نتانیاهويبیبیآنازبعد
موافقتنامهامضايازامتناعبهراآمریکانمایندگیهیأتلحظهآخریندراوکهنموداعالمعلناً کارشناسیگردهمایییک

.کردوادارایرانايهستهپروندهدربارهنهایی

اولیوکندمیافشاراغربیدیپلماسیواقعیهايمکانیزمبیاناتاینبازیراکردمیسکوتوبستهراخوددهانبودخوب
وجهمتباالخرهبودند،کردهظنسوءمذاکراتاینچگونگیبهپیشهامدتازکهجهانیانی. بگیردراخودجلوينتوانست

لبیتقهايورقکهايگونهبههمآناست،کاردرغربسیاسیبازيحقهفقطونیستکاردرمذاکراتگونههیچکهشدند
تحدهمایاالتکهباشدداشتهاعتقادتواندمیزودباورشخصیکتنهاوینمذاکراتازبعد. شوندمیانداختهبازيبهخارجاز
غولبهغربکهکندخیالتواندمیشخصیچنینفقط. خواهندمیراایرانباروابطدرزداییتنشآنايمنطقهمتحدانو

،لندنواشنگتن،دردبهگردنبههاتحریمدارطناببدونایران. افتادنخواهداتفاقیچنین. دادخواهدتنهاتحریمکامل
همینواقعدرکه(آورددرتعلیقحالبهکاملطوربهراخودايهستهبرنامهتواندمیتهران. خوردنمیاویوتلوریاض

!ماستعمیقاعتقاداین. کردنخواهددریافتايشایستهچیزهیچعوضدرولی) استکردهراکار

ازايعدهبا،کوبادیپلماتیکروابطازسرگیريبرمبنیسفیدکاختصمیمپیدرگذرد،میکهسالیاواخرکهاستگفتنی
کردخودداريادعااینباهمدلیابرازازبتوانمشکل. بدهدپیامهمتهرانبهبایداقداماینکهکردنداعالمآمریکاییمفسران
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یاستسمعتبرکارشناسانازیکی. خواهدمیواشنگتنکهبودنخواهدايگونهبهپیاماینبهواکنشکهاستبدیهیولی
وبروندکشورعالیرهبرپیشتوانندمیظریفوروحانیاآلن: «کندمیسازيشبیهچنینرااوضاعمتحدهایاالتخارجی
»نکنیم؟راکارهمینماچرا. استدادهتنروابطازسرگیريبهاوولیبودآمریکامخالفهمکاسترو: «بگویند

برايهعجلبدونومتفکرانهطوربهخود،رسمبهبلکهندادهرضایتتنهانهرهبرزیرااستپوچبنوبیخازهاحرفاینولی
طی،استبرخوردارایرانازکمترمراتببهطبیعیمنابعواقتصاديتوانازکهکوباکهدادخواهدتوضیحکنندگانبازدید

قابلهمکوبا،انقالبرهبرجانبهقصدسوءمورددهازبیشجملهازوآمریکاییمحرمانهعملیاتواقتصاديجنگباقرننیم
هايخواستهمهبخشیدنتحققبرايشوقوشوربایکجانبهطوربهبایدایرانچراولی. استنمودهایستادگیوکرده

-اوباما»شیرینجفت«هايخواستبهحاضرحالدراسالمیجمهوريايهستهانرژيتوسعهبرنامهتازهبدود؟واشنگتن
کاریناتهران،ومسکوبیناتمیقراردادامضايازبعد. استوابستهکمتراویوتل-ریاضغیرطبیعیاتحادیهروحیهوکري

.استشدهتبدیلکشورماندوبیندوجانبهروابطمسألهبه

ویژهوابطربرقراريوواشنگتنباگفتگوبهایرانفعلیجمهوررئیسامیدهايکهاستاینگذردمیکهسالیدیگردرسیک
هاگرایشبایدفقط. استممکنچیزهمهسیاستدرزیراشودمحسوبدراماتیکنبایدامراین. نشدندبرآوردهسعودآلبا
.پرداختدیگرالمللیبینگرانکنشباروابطبرقراريبهوکشیددستتخیلیهايسرابازوکردهعوضرا

باالولتاژباتهران–مسکوخط

بررسیمقالهاینابتدايهماندررا2014سالدرایرانی–روسیروابطموضوعخواستمیدلمخیلیبخواهید،راراستش
روحیهباقطعاًکهاستايجداگانهمطلبنیازمندموضوعایندربارهمفصلبحثزیرانمودمخودداريتصمیماینازولی. کنم

السنتایجمختصربنديجمعبهفعالً ولیشدخواهدتألیفحتماً آیندهسالدرمطلباین. نداردمطابقتنوسالجشن
.کنیممیبسندهجاري

ایرانوروسیهبینروابطنزدیکیپیشگامانازیکیبهروسیهکشاورزيمحصوالتبرنظارتسازمانکهبودانتظارازدور
فر،سایننتیجهدر. آوردندعملبهآساییبرقدیدارایرانازجاريسالدسامبرماهدرسازمانایننمایندگانکهشودتبدیل
به.شودشروعروسیهبهایرانیسبزیجاتتادریاییمحصوالتوماهیازاعمکشاورزيمحصوالتصادراتبزودياستممکن
باواقتصادي–بازرگانیبعددرمتأسفانه. شودانجامروبلبهصادراتاینبابتهاپرداختکهرودمیزیادياحتمالعالوه،
.شودمیختمهمینجابهتهران–مسکومحوردرخوشخبرهايهمهاتمی،قراردادبهتوجه

ازلغافکنند،استفاده»فنیمشکالت«اصطالحازفعلیروابطارزیابیضمندهندمیترجیحکشوردورسمینمایندگان
دوینببازرگانیتبادالت. کندمیتکرارراايهستهبرنامهدربارهمذاکراتازغربگرانهحیلهارزیابیاصطالح،ایناینکه
عالفتنهاجاريسالدروافتادهسطحترینپایینزیرکردند،اعالمراراهبرديشراکتروابطبرقراريبهتمایلکهکشور
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برخی. کندسقوطدالرمیلیاردیکزیررقماینکهشدآنازمانعپاییزاوایل–تابستاناواخربازرگانیروابطمعینگرایی
بزرگقرارداد«انگیزبرجنجالقضیهبهرسدچه. اندآمدهدرتعلیقحالبهنقلوحملوانرژيزمینهدربزرگهايطرح
مینراواقعیتاینگویاروسیهايبانکولیداردقرارتحریمتحتروسیه. یافتخواهدادامهکهآیدمینظربهکه»نفتی
دیگراین. دهندمیادامهایرانباپولکردنبدلوردازممانعتبهخودغربیسهامدارانبهخدمتیخوشبرايوبینند

ونبد. دهدمیتشکیلراوضعایناساسطرفدوهردولتکارمندانمسئولیتیبیوصالحیتعدم. نیستفنیمسایل
. تاسنبودهاثربیگیرد،میشکلتازهکهشراکتیزدنهمبرجهتدرتهرانومسکودرپنجمستونهايتالشتردید،
اقداماتونارضایتیباعثکشورماندوبینروابطنزدیکینکندکهکنندمینگرانیاحساسایرانیوروسنخبگانازبخشی

.شود،»امروزيزندگیصاحبان«اینمتحدانش،وواشنگتنسويازسرکوبگرانه

کهاستبدیهی. استساختهمالبررامسألهاینجدیدجنبه2014سالکهحالیدرشدمیمشاهدههمیشهوضعاینولی
اشدبنداشتهوجودایرانی–روسیهايطرحتوسعهقبالدرشخصیمسئولیتوروابطتوسعهباسیستمیجامعبرخورداگر

سطحازحتیکهراهبرديشراکتدربارهماهايبیانیههمهنگیرد،قراراجتماعیدقیقنظارتتحتدوجانبهروابطاینو
.تهرانهموداردصحتمسکوهممورددربرابرطوربهادعااین. بودنخواهدبیشهوابادسابقمانندشوند،بیانباالیی

******

مسألههیچخارجیسیاستواجتماعیاموراقتصاد،زمینهدرواقعدر. نبودايسادهسالتردیدبدونایرانبراي2014سال
کهتاسایناسالمیجمهوريفردبهمنحصرویژگیولی. استشدهحلمسألهاینکهگفتاطمینانبابتوانکهنیستاي

لحراهوکردهتکذیبراشکاکانهايپیشبینیبارچندمینبرايوکندبسیجراخودنیروهايدشواردوراندراستقادر
خواهندوضعهمینشاهدرسد،میفراکه2015سالدرجهانیانکهآیدمینظربه. کندپیداراخودمسایلترینپیچیده

.گردیدخواهدایرانوروسیهبینروابطنزدیکیطرفدارانخرسنديباعثامراینکهشد
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