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چکیده مطالب

شدهتوأمرویداددوباایران–روسیروابطدر2015سالژانویهماه
سرگئیسفررویداد،دواین. استالوصفزایدآنهااهمیتکهاست

رئیسروحانیحسنپیاموصولوتهرانبهروسیهدفاعوزیرشویگو
ییکوالیتیاکبرعلیتوسطکهاستپوتینوالدیمیربرايایرانجمهور

. شدآوردهمسکوبهاسالمیجمهوريخارجیسیاست»معماران«از
چهلمجدیدشمارهکلیديموضوعبهرویداددوهمینکهاستمنطقی
کنیم،میتشریحراآنمحتویاتچکیدهکه»معاصرایران«ماهنامه
.شدندتبدیل

وشویگسرگئیسفرنتایجپیرامون«عنوانتحتتحریریههیأتمقالهدر
بهکهتهرانبهروسیهدفاعوزیرموفقیتباسفر: «استآمده»تهرانبه

کشورماندوبیننظامیهمکاريدربارهدولتیسطحموافقتنامهامضاي
بینهاهمکاريیافتنتحققدربارهسئوالبهکهشودمیباعثانجامید،

پاسخقاطعیتوصراحتباامنیت،ودفاعزمینهدرایرانوروسیه
برسنداینامضايمراسمدرشویگوسرگئیالبته. شودداده!» آري«

ایدبکهاستشدهایجاد»نظامیزمینهدرتعاملنظريهايپایه«وشدهبرداشتهاولگامفقطفعالًکهنمودخاطرنشانحق
ایرانی-روسیهايهمکاريدیگرهايزمینهخالفبر–تهرانومسکونظامیمقاماتولی. شوداشباعمشخصهايطرحاز
امکه-موافقتنامهاینامضايعلتهمینبه. هستندبرخوردارامنیتودفاععرصهدرشدهطراحیخوبیبهراهنقشهاز–
کهبل»نظريپایگاه«تنهانه-کنیممیاصالحناچیزيحددرراروسیهدفاعدارخویشتنهمیشهوزیرحرفزمینهایندر

.»استدادهتشکیلرابعديتوافقاتحقیقیشالوده

عظممرهبرالمللیبینمشاوروایراناسالمیجمهوريرئیسویژهفرستادهوالیتیاکبرعلیمالقاتدربارهرسمیاطالعیه
درقاتمالاین. کندمیایجادسئوالبیشتردهد،اطالعچیزيازاینکهازپیشروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرباایران

رارویداداینفرضیمحتوايدهیممیاجازهخودبهجسارتاًلذاو. استنشدهفاشآنجزئیاتوشدهبرگزارعلنیغیرجو
شریحت»است؟آوردهچیزيچهروسیهجمهوررئیسبرايوالیتیاکبرعلی«مطلبدرسفراینجزئیات. نماییمسازيشبیه

روسیههورجمرئیسباوالیتیاکبرعلیمالقاتسیاسیجنبهبلکهاقتصاديجنبهنه: «استآمدههمچنینمطلبایندر. شد
ایاالتبامذاکراتازچشمشکهدهدمیعالمتمسکوبهخودفرستادهانتخابباوخودپیامباتهران. استمهمترهمهاز
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ادياقتصجديامتیازاتتهران. نمایدمیتأکیدروسیهباراهبرديشراکتنفعبهخودانتخاببرنیزوخوردنمیآبمتحده
هبخودسیاستشرقیمحوردرجهشیپیشرفتبرايفرصتیدوبارهمسکو. دهدمیارائهانتخاباینضمانتعنوانبهرا

.»استآوردهدست

شودمیدهشنیاست،ایرانسیاسینظامخصوصیاتترینمهمازیکیبودن،پیشبینیغیرقابلاینکهبرمبنیادعايگاهی
رانیایضدائتالفماجهاندرکهباشدمیسیاسینخبگانوکشورهاناراحتیوانزجارپژواكواستغلطکامالًادعااینولی

باوشودنمیتسلیمتهرانولیدهیممیقرارفشارتحتمدامراتهرانما: «کنندمیخیالاینطورآنها. دهندمیتشکیلرا
ازایرانخارجیسیاستامر،حقیقتدر. »رودمیدرباندازیم،آنجاراآنخواهیممیکهايگوشهازماهرانهحرکتیک

مسایلیکندمیسعی»خارجیسیاستروزدستور: 2015ایران«عنوانتحتمقاله. استبرخوردارعمیقیسنجیدگیومنطق
رسمافتاده،جاسنتطبقبر. نمایدحلاست،شدهشروعکه2015سالدربایدایرانخارجیسیاستکهکندتشریحرا

روعشآمریکایی–ایرانیروابطاندازچشموجاريوضعیتبررسیباایرانخارجیسیاستاهدافدربارهگفتگوکهاستشده
سألهموايهستهبرنامهدربارهمذاکراتبهاست،گذاشتهراآنبنايکسیچهنیستمعلومکهرسمهمینموجببهکهشود

هاآناندازهچهتاگروهیهايرسانهاینکهازنظرصرفموضوعدواینکهاستروشنوواضحولی. شودمیختمهاتحریم
ربمبنیادعاهايوجودباچرا. دهندمیتشکیلرا»آمریکایی–ایرانیرویارویی«بهموسومیخکوهقلهتنها،»بجوند«را
غنوابچرابخورد؟تکاناست،شدهزمینگیرآندرکهجاییازتواندنمیمذاکراتاینمذاکرات،در»العادهفوقپیشرفت«

علتشد؟یابندستژنو»موقتپروتکل«بندنیمسندامضايبهفقطشدندموفقسالهچندینهايتالشپیدردیپلماسی
.استشدهواقعمتفاوتیاصوالً بعددرواشنگتنهراسیایرانهايریشهکهاستاین

گفتگويوبحثموردزمانیازسئوالاینشد؟خواهدنهاییواشنگتنوتهرانبینانتظارموردمعاملهجاريسالدرآیا
اتانتخابآناثربروشدهاعالمایرانجمهوريریاستانتخاباتنتیجهکهگرفتقرارنظرانصاحبوکارشناسانگسترده

امهبرنازاعمآمریکایی–ایرانیمناسباتزمینهدرداغموضوعهربررسی. گرفتقرارکشورمجریهقوهرأسدرروحانیحسن
تحتمطلبیدررویداداینوقوعاحتمال. شودمیختمسئوالهمینبهامرنهایتدرداعش،گروهکبامبارزهیاايهسته
ایندر. استگرفتهقرارتحلیلوتجزیهمورد»شد؟خواهدنهاییواشنگتنوتهرانبینمعامله2015سالدرآیا«عنوان
واژهاینهکاستنظرمد»معامله«بلکه»متقابلتوافقات«یا»موافقتنامه«نه: کنیددقت: «استآمدهخاصیتأکیدبامطلب

ازنظورمزیرانیستتصادفیاصطالحاینازاستفاده. نیستپسندیدهکاریککهداردپاختوساختبهشبیهايمزهپس
ستاوردهايدواصولترینمهمازایرانامتناعوکشوردوسیاسینخبگانبینتوافقاتسلسلهواشنگتن،وتهرانبینمعامله
امکانواقتصاديهايتحریمرفععوض،در. استآنشرکايومتحدانبهکمکازکشیدندستجملهازواسالمیانقالب
میپیشنهادايمنطقهمسایلبرخیفصلوحلدرمتحدهایاالتترکوچکشریکحقوقیوضعآوردندستبهتخیلی

.»شود
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راییل،اسوسعوديعربستانباايگونهبهکهکندتوجهبیشترحوادثیبهکندمیسعیمعمولطبق»معاصرایران«مجله
دربارهمطلبدونیزاست،نشدهمستثنیقاعدهاینازکهچهلمشمارهدر. داردارتباطتهرانايمنطقهاساسیحریفدو

.استگردیدهدرجکشورهااینسیاست

تانعربسکهواشنگتن: «کندمیخاطرنشان»بزرگهايتکانآستانهدرسعوديعربستان«عنوانتحتمطلبینویسنده
سبدیکدرراهامرغتخمهمهوسیلهبدینکرد،تبدیلمیانهخاورمنطقهدرخودراهبردياساسیشریکبهراسعودي
حتتتروریستیموجکشورایندرتازه... شودآمادهبینانهکوتهسیاستاینتلخهايمیوهچیدنبرايبایدحاالوگذاشته

کناروگوشهدرسعوديعربستانمداخلهعلتبهحرمینخادمعنوانبهپادشاهاعتبارکهحالیدرشودمیبلندداعشتأثیر
میدعوتمفتیاتجهانیشورايبهحرمینادارهوحجامورواگذاريبهحتیبرجستهعلماي. استکردهافتعربجهان
جزیرهشبهتمامکار،محافظههايرژیمعلیهانقالبیهايتکانموجبپاشد،همازسعوديعربستانپادشاهیاگر. کنند

.»نوردیدخواهددرراعربستان

جمهوريقسمتیکدراسراییلیمستشارانازگروهیکهکنیمفرض. شودمیتقدیمهوشآزمایشبرايسادهتستیک
خودروهايبهکهشودمیظاهربالگرديایرانطرفازلحظههماندر. کنندمیحرکتباشد،ایرانباهممرزکهآذربایجان

. استژنرالآنهاازیکیکهشوندمیکشتهاسراییلینظامیانازنفرچندحملهایناثربر. کندمیواردموشکیضربهآنها
مداخلهخواهانونامیدهمتجاوزوتروریستراایرانساعت،چندازبعدجهانگروهیهايرسانههمه: استچنینماسئوال
امنیتشوراياضطراريجلسهآنازبعدساعتچندآنهامتحدانوغربیهايکشورسرانشد؟خواهندالمللیبیندادگاه

کشوراینمللسازمانچارچوبدروکردهاعالمشرارتمحورازبخشیراتهرانتادادخواهندتشکیلرامتحدمللسازمان
خودهبدیگريظاهروشکلمسألهکند،میراکارهمیناسراییلوقتیولیکنند؟مجازاتاقداماتترینشدیدبهتوسلبارا

حزبجنبشافرادقتلبهمقالهاین. استشدهتشریح»مکافاتبدونجدیدجنایت: اسراییل«مقالهدرموضوعاین. گیردمی
.رددااختصاصسوریهخاكدراسراییلویژههايسرویسوارتشتوسطایراناسالمیانقالبپاسدارانسپاهافسرانواهللا

مینآطریقازکهاستمسیريتنهاترکیجریانلولهخط«اینکهبرمبنیگازپرومرئیسمیللرآلکسیقاطعانهاظهارات
،»ندنداروجوددیگرهايگزینهاینکهوکردصادرکند،میعبوراوکراینازاآلنکهراروسیگازمکعبمترمیلیارد63توان

. اردددنبالبهجديژئوپلتیکیعواقبانرژيهايحاملصادراتیمسیراینساختبرتصمیم. استکردهبرپازیاديغوغاي
جهانیبازاردرآنعرضهزیاديخاطربهگازهايقیمتافتکهاستموجهشرایطیدرگستردههايگذاريسرمایهاینآیا

ازتصمیماینژئوپلتیکیعواقبپس. دارداساسیاهمیت»ترکیجریان«اندیشهسیاسیمؤلفهمابرايشود؟میپیشبینی
لهلوخطژئوپلتیکیعواقب«عنوانتحتتحریریههیأتمطلبدرهاسئوالاینبهدادنپاسخبرايتالشاست؟قرارچه

ورودنقطهونشدههماهنگهنوزگازانتقاللولهخططرح: «استآمدهمقالهایندر. آمدعملبه»ایرانبراي»ترکیجریان«
انعنوبهتنها»ترکیجریان«واقع،در. نیستدستدرهمطرحاینفنیاسناد. استنشدهتعیینترکیساحلبهلوله

وطغلاندیشهاینکهامیدواریم. هاستبرنامهاینبررسیادامهبرناظرکهداردوجودترکیهوروسیهبینتفاهمیادداشت
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تسیاسدر. بماندکاغذرويفقطهمینطوردارد،بردرراروسیهاستراتژیکیژئوجديخساراتخطرکهگازپرومناسنجیده
.»نیستجاییتجاربرايبزرگ

ایانپبهرا»معاصرایران«مجلهچهلمشمارهمطالبمختصربررسیدارد،وجوداساسوپایهآنبرايکهخوشبینیبامایلیم
انایرسالمهاينیروهمهکردنیکپارچهوبسیجآن،هدفکهآمدوجودبهسازمانیمسکودرجاريسالژانویهماهدر. ببریم
مجلهسردبیرصفروفستارویچرجبکهاستاجتماعیروابطایرانی–روسیشورايسازماناین. استروسیجامعهگراي

. گردیدانتخابآنریاستبهآرااتفاقبهجدیدسازمانمؤسسانجلسهدر»روایران«خبرگزاريمدیرو»معاصرایران«
.استشدهمنعکس»استروسیهوفايبادوستایران«مطلبدررویداداینجزئیات
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بزرگهايتکانعصرآستانهدرسعوديعربستان
آلکسییفوالدیمیر

حالتدرسعوديعربستانپادشاهعبدالعزیزبنعبداهللاملک
،جهانمتخصصینبهترینگفتهبهکهبردمیسربهعمیقکماي
شدیدوخامت. کندپیدارهاییحالتاینازکهاستبعید

آیندهوويجانشیندربارهبحثدیگرباریکپادشاهسالمتی
انگیختهبررافارسخلیجحاشیهمنطقهتمامحتیوکشوراین

وشدهمطرحخاصیشدتبامسایلاینحاضرحالدر. است
2015سالدرتختوتاجبهجدیدپادشاهرسیدناحتمال

.داردادامههمچنانشد،خواهدفعلیپادشاهوارثکسیچهاینکهدربارهبحثحالعیندر. استیافتهافزایش

است؟مرگدمپادشاه

ابتدا. استشدهمتحملکمرناحیهدرجراحیعملچندکنونتااووداردعمرسال91عبدالعزیزبنعبداهللاحاضرحالدر
اوکهشدمعلومآنازبعدولیکردندبیمارستانروانههاآزمایشبرخیانجامبرايراپادشاهکهبودندکردهاعالمریاضدر

منابعخیبرکهکشدمیسیگارکهاستزیاديهايسالعبداهللا. بکشدنفسمستقلطوربهتواندنمیوکردهپهلوسینه
باعثفشردهمعالجهکهشدواصلخبرهاییسعوديپایتختازبعد،مدتیالبته. داردهمریهسرطاناوکهدهندمیاطالع
مطرحسئوالاینحالهردر. کردباورراخبرهااینبتوانمشکلالبتهکهیابدمیشفااواینکهوشودبهتراوحالکهگردید

رکشوایندولتیمختلفنهادهايوسیاسیمحافلنمایندگانکهآمریکاییمهمانانروزهراخیرروزهايدرچراکهشودمی
علیفپادشاهدرگذشتبرايواشنگتنکهاستاینآنوداردحکایتیکفقطوضعاین. کنندمیسفرریاضبههستند،

رسبرشدیدمبارزهوقوعازتاکندکنترلراکشورایندرقدرتانتقالروندکندمیسعیوشدهآمادهسعوديعربستان
وجهانیاهمیتحائزعواملسريیککهاستشدهایجادوضعاینآمریکاخودتالشباباالخره. نمایدپیشگیريقدرت
برممبسیارجاريشرایطدرکهکرداشارهجهانانرژيبخشثباتبهتوانمی. شودوابستهسعوديعربستانبهايمنطقه

عملهبتالشنفتجهانیقیمتبیشترچههرکاهشبرايکند،میهماهنگواشنگتنباراخودفعالیتکهریاض: استشده
نقشهسوریدراسدبشاردولتسرنگونیزمینهدرهاسعودي. کندتضعیفبیشترچههرراایرانوروسیهاقتصادتاآوردمی

دولتعمواضتضعیفبرايکشورایندرریاضکهکرداشارهعراقاوضاعبههمچنینتوانمی. کنندمیایفاايکنندهتعیین
سعوديعربستانخزانهاززیاديحددرداعشبامبارزهمخارج. آوردمیعملبهبیشتريچههرهايتالشبغدادشیعه
سمیرعضواینکهولوکنندمیايگستاخانهدخالتایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراترونددرهاسعودي. شودمیتأمین
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یاننظامزمامداريکهاستذکرشایانهممصرثباتوفارسخلیجمنطقهسیاسیونظامیامنیت. باشندنمیمذاکراتاین
کرذشایانیمناوضاعوفلسطینمسألهفصلوحلهمچنین. استشدهمتکیسعوديعربستانمالیکمکبرکشوراین

.است

داشت؟خواهددنبالبهتبعاتیچهسعوديعربستانرژیمسرنگونی

مرغخمتهمهوسیلهبدینکرد،تبدیلمیانهخاورمنطقهدرخودراهبردياساسیشریکبهراسعوديعربستانکهواشنگتن
درکاآمریمتعددمنافع. شودآمادهبینانهکوتهسیاستاینتلخهايمیوهچیدنبرايبایدحاالوگذاشتهسبدیکدرراها

سراییلاازغیردیگرينیرومندمتحدمنطقهایندرمتحدهایاالت. داردبستگیعبداهللاملکوفاتازبعدتحوالتبهمنطقه
کهانایر. باشدمیاياحمقانهکارعربجهاندراسراییلبراتکاجاريشرایطدرلذاونیستعربیکشوراسراییلولیندارد

نهکند،رازددستخودراهبرديشریکعنوانبهایرانبهسفیدکاخاگر. نیستعربیکشورنیزاستمنطقهکشوربزرگترین
عربجهانرهبرهمیشهکهمصر. عربستانجزیرهشبهمقیمهايعربنهوپسندیدخواهندرااقداماینخواهانجمهوري

سایر. استگردیدهویرانبودند،کردهتحریکقطروسعوديعربستانباهمراهمتحدهایاالتکهرنگینیانقالباثربربود،
عیفتضتوجهیقابلطوربهعربیبهارجریاندریا»کشندنمی«رااعرابرهبريسنگینبارعراق،وسوریهمانندکشورها

.استترمهمهمهازواشنگتنبرايسعودي،عربستاندرقدرتآرامانتقالجاريشرایطدرلذا. اندشده

فراوانینظرهاياختالفآناعضايمیاندرهماآلنالبتهکهبیفتدتفرقهحاکمخانداندراستممکنصورتاینغیردر
نسلپادشاهی،اینگذاربنیانعبدالعزیز،ملکترجوانخویشانوقومسایروهانوهیعنیترجوانهايشاهزاده. داردوجود

.دهندمیقرارفشارتحتاست،شدهتشکیلپادشاهیبنیانگذارفرزندانازکهراقدیمی

سعودآلازخودنجیبنسبواصلنظرازکهدارندوجودزیاديهايخانوادهوهاطایفهسعوديعربستاندرآن،برعالوه
طرفدارکههاییتکنوکراتبهرسدچه. یابندبازرارفتهدستازحقوقازبخشیاقلحدخواهندمیوندارندکمیدست

رژیمکاملفروپاشیوسقوطبهتواندمی18قرنابعاددرآنماندنباقیکهفهمندمیوهستندکشورجانبههمهنوسازي
برتريوهابیوننجددر. بودندساختهعثمانیامپراطوريهايویرانهرويبرپیشسال85هاانگلیسیکهشودمنجردولتیو

تقسمدرواسماعیلیونجنوبیقسمتدرشیعیان،شرقیاستاندرها،سنیکشورغربیشمالقسمتدروحجازدردارند،
میدتشسعوديعربستانداخلدرسنیوشیعهرویارویی. هستندتشیعاهلآنهاازبسیاريکهیمنیقبایلغربیجنوب

بغدادشیعهدولتحامینیروهايوداعشبینجنگعراقدر. نیستامانوامنپادشاهیاینمرزهايامتداددراوضاعویابد
در. افروختبرراآنآتشریاضخودکهباشدمیخونینیمناقشهشدنورشعلهصحنهکههاستمدتسوریهدارد،جریان

وقیبرچشمباتهرانبهکههاییسعودي. اندرسیدهقدرتبه. برخوردارندایرانپشتیبانیازکهحوثیکنندگانقیامیمن
عربیههمسایکشورهايباعربستانروابط. اندکردهمتشنجوتیرهراایرانباخودروابطنگرند،میشیعیانقالبخطرمنشأ

تشکیلازقبلکهکنندمیپیشبینیرادولت3-4بهسعوديعربستانتجزیهناظرانازبسیاري. نیستدغدغهبیوصافهم
باراعتکهحالیدرشودمیبلندداعشتأثیرتحتتروریستیموجکشورایندرتازه. شدمیمشاهدهوضعهمینپادشاهی
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برجستهعلماي. استکردهافتعربجهانکناروگوشهدرسعوديعربستانمداخلهعلتبهحرمینخادمعنوانبهپادشاه
همازسعوديعربستانپادشاهیاگر. کنندمیدعوتمفتیاتجهانیشورايبهحرمینادارهوحجامورواگذاريبهحتی

نقشحالعیندر. نوردیدخواهددررامنطقهاینعربستانتمامکارمحافظههايرژیمعلیهانقالبیهايتکانموجبپاشد،
.استشدهتبدیلآنواقعیتقریباًدولتیکیانبهداعشکنونتاکهیابدمیافزایشافراطیگراییاسالم

اساسینامزدهاي

2012سالدرکهاو. باشدمیدولترئیسپیشماهچندازودفاعوزیرحاضرحالدر) 1935سالمتولد(سلمانولیعهد
شهرداريرئیسسال48طیآنازقبلسلمان. باشدمیعبداهللاملکنمایندهخارجیسفرهاياکثردرشد،اعالمعهدولی

حدودتااکنونولیگذشتنمینفرهزار200حدازشهراینجمعیتبود،رسیدهمقاماینبهکه1963سالدر. بودریاض
یضمرشدتبهاوولیشودمیمحسوبترمناسبهمهازآیندهپادشاهعنوانبهسلمان. استیافتهافزایشنفرمیلیون5

کمکسرپرستافغانستان،درشورويحضورجریاندر1980هايسالدرسلمان. شودمیتمامسالش80بزوديواست
.بودکردهبرقرارتنگاتنگیروابطسعوديعربستانوهابیمحافلبازمنیهایندروبودهافغانیمجاهدینبهمالی

تختوتاجوراثتتسلسلتاشدمنصوبوينیابتبهمقرنامیر2013سالفوریهماهدرسلمان،سالمتیمشکالتعلتبه
. ستابریتانیاسلطنتیهوایینیرويدانشکدهالتحصیلفارغ) داردسال70اکنونهمو1945سالمتولد(مقرن. نخوردهمبه

سرویسرئیسآنازپسومدینهاستاندارمعاونبعداًکرد،خدمتسعوديعربستانهوایینیرويدرخلبانعنوانبهوي
.کندمیبرقرارتنگاتنگیروابطعبداهللاملکباهمچنینمقرن. شدسعودياطالعات

در. داشتذکورفرزند45کههستندسعوديخاندانبنیانگذارعبدالعزیزملکپسران–مقرنوسلمانعبداهللا،–نفرسههر
انتخابتسهیلبرايعبداهللاتوسط2007سالدرکههستندبیعتشوراياصطالحبهعضوعبدالعزیزفرزندانحاضرحال

دانفرزنمیانازکارآمدسیاستمدارآخرینمقرن،کههستندنظرنقطهاینشریککارشناساناکثر. شدتشکیلولیعهد
اربنیانگذهاينوهمیانازقدرتبعديمدعیانانتخابشود،ولیعهدسلمانآمدنکاررويازبعداواگرلذاواستعبدالعزیز

آنباخودتاریخطولدرکهکردخواهدروبرومشروعیتبحرانباراحاکمخاندانوضعاین. بودخواهدشورااینکارکشور،
.استنشدهروبرو

استقدرتتشنهجواننسل

باالترینبهشماريانگشتافرادتنهادهند،میتشکیلراحاکمخاندانهستهکهايشاهزاده1500حدودازحال،هردر
دنیابههاصیغهکهفرزندانیشمارولیداشتمشروعپسر45فقطعربستانپادشاه. کردخواهندپیدادسترسیمقامات
داشتههانوهآنهاازنیمیاقلحدوباشندداشتهفرزند15عبداهللاملکاندازهبهآنهاازیکهراگر. نیستروشنآوردند،
.استتوجهقابلواقعاًسلطنتیذخیرهنیروي،)اندگذشتهسال70حدازآنهاترینمسنکه(باشند
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هايخانوادهبههممادرانشانکهشوندمیمحسوبنجابتباالترسطحدارايافراديهاشاهزادهبزرگدستهاینمیاندر
دوممقامردپادشاهپسرعبداهللابنمتعبعبدالعزیز،بنمقرنازبعدنفوذ،درجهنظراز. داشتندتعلقسعوديقبایلنخبگان

وكبلدرخصوصبهودولتینظامدراخیرهايسالدرکهاستکشوربنیانگذارپادشاههاينوهمیاندراولنفراو. داردقرار
قدرتابزارمهمترینملی،گاردریاستکهبودخودپدرمعاونزیاديهايسالطیاو. اندرسیدهکلیديهايمقامبهمسلح

پسرشبهرالشگراینفرماندهیپادشاه2010سالدر. داشتعهدهبررا) نشینانبادیهازشدهتشکیلنفريهزار70لشگر(
له،وسیبدین. دادتشکیلراملیگاردوزارتوبردباالدرجهباالترینتارانهاداینحقوقیوضع2013سالدروکردواگذار
ستانعربولیعهدشد،اشارهفوقدرکههمانطور. گردیدبرابرکشورودفاعوزیراناختیاراتبانهاداینرئیساختیاراتسطح

.باشدمیدفاعوزیرسعودي

همزمانکهرسیدارثبهپدرشازاوبهمقاماین. شدکشوروزیر) داردسال55اآلنکه(نایفبنمحمدامیر2012سالدر
وزیرمعاونزیاديهايسالطیمحمدامیر). داشتپسرفرزند5فقطاو(گذشتدر2012سالژوئنماهدرولیبودولیعهد

.بودتروریستیهايگروهبامبارزهمسئولجملهازوبوده

ودفاعوزیرپدرشکهشدشناختهزمانیازاو. آیدمیحساببههانوهمیاندردیگرقويمردیکسلطانبنبندرامیر
جمهوريریاستدورهپایانتاتقریباًوریگانجمهوريریاستآغازازبندرامیر). کردفوت2011سالاکتبرماهدر(بودولیعهد

یدبازدسفیدکاخازآزادطوربهبخواهدکهموقعیهرداشتحقوبودمتحدهایاالتدرسعوديعربستانسفیرپسر،بوش
مقامبهاربندرعبداهللاملکواشنگتن،ازويبازگشتازبعد. بودشدهداده»بوشبندر«لقباوبهکهنیستتصادفی. کند
شاندنکناکامیبهعلتبهبندرالبته. کردمنصوبخارجیاطالعاتسازمانریاستبهسپسوملیامنیتشورايکلدبیر
برداشتهمقامایناز2014سالتابستاندرعراق،وسوریههايرژیمسرنگونیجهتدرسعوديعربستانهايتالشهمه
.رفتسایهزیروشد

سالدر. ندشوگرفتهنظردربایدنیزاست،شدهمتمرکزنفتذخایرترینمهمآنجاکهشرقیوپایتختهاياستاناستانداران
نفوذباومحترمبسیارعضوهمخودسنخاطربهکهسعوديعربستانبنیانگذارفرزندترینمسنپسربندربنخالد2012
نایفنبسعید. بودزمینینیرويفرماندهانتصاباینازقبلخالدامیر. شدمنصوبریاضفرماندارمقامبهاست،حاکمخاندان
درسفیرزیاديمدتطیآنازپیشوبوداستاندارمعاون2013سالژانویهماهدرانتصاباینازقبلشرقیاستاناستاندار
بر. ندادپایانپسرشدولتیفعالیتادامهبهنایفامیروفاتولی. بود) بودولیعهدکه(پدرشدفتررئیسماهچندواسپانیا
ازالیمهايجریانبرنظارتهايمکانیزمبهزیراشدتبدیل»هانوه«میاندرهاشخصیتتریننفوذباازیکیبهاوعکس،
.استآگاهنفتصدورمحل

******
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. شدخواهدمنتقلويمعاونیاولیعهدبهامورزمامپادشاه،وفاتصورتدرکهاستمسلمواقعیتاینفقطفعالً حال،هردر
شدهجسمانیضعفوسنکهولتدچارکهکردخواهندحکومتکشوربنیانگذارپادشاهفرزنداننسلآخریندیگر،عبارتبه
هاينسلتسلسلبایداو: بودخواهدمحدودبسیارجدیدپادشاهوظایف. دهندتنجديتصمیماتبهآنهاکهاستبعید. اند
ضعفقطهنامرهمینولی. بنشینیمسعوديعربستانسیاستدرمثبتتغییراتانتظاردرنبایدلذا. کندتأمینراسعودآل

االتایازرويدنبالهقالبدرکهریاضتازه. شوندمیمنجمدبلکهشوندنمیحلمسایلزیرادهدمیتشکیلراعربستان
وامرانارضایتیموجباکنونهمامراین. سازدمیروبرومالیخطراتباراخودآورد،میپایینرانفتهايقیمتمتحده
یکنزدخویشانوقومازیکیطاللبنولیدامیر. گیرندمیبهرهنفتیدرآمدهايازکهشودمیدیگريقبایلوهاطایفه

ورشانکشتاهستندآوريروزبهواصالحاتطالبکههاستتکنوکراتنسلآننمایندهاو. باشدمیآنهامشروطرهبرپادشاه،
بهعبداهللاملکوفاتازبعدقدرتانتقالهنگامبهاینکهمگراست،ضعیفآنهاشانسولی. شودحفظواحددولتعنوانبه

.دهندتنمناقشه
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شد؟خواهدنهاییواشنگتنوتهرانبینمعامله2015سالدرآیا
نیکالیفایگور

نهاییواشنگتنوتهرانبینانتظاردورمعاملهجاريسالدرآیا
گستردهگفتگويوبحثموردزمانیازسئوالاینشد؟خواهد

ریاستانتخاباتنتیجهکهگرفتقرارنظرانصاحبوکارشناسان
درروحانیحسنانتخاباتآناثربروشدهاعالمایرانجمهوري

زمینهدرداغموضوعهربررسی. گرفتقرارکشورمجریهقوهرأس
بامبارزهیاايهستهبرنامهازاعمآمریکایی–ایرانیمناسبات
. شودمیختمسئوالهمینبهامرنهایتدرداعش،گروهک

وسالیکجدیدجمهوررئیسآمدنکاررويزمانازکهاکنون
میمطرحشکلاینبهاساسیسئوالاست،گذشتهوقتنیم

شد؟خواهدنهاییزمانیچهباالخرهواشنگتنوتهرانبینمعامله: شود

پاختوساختبهشبیهايمزهپسواژهاینکهاستنظرمد»معامله«بلکه»متقابلتوافقات«یا»موافقتنامه«نه: کنیددقت
بینقاتتوافسلسلهواشنگتن،وتهرانبینمعاملهازمنظورزیرانیستتصادفیامراین. نیستپسندیدهکاریککهدارد

کمکازکشیدندستجملهازواسالمیانقالبدستاوردهايواصولترینمهمازایرانامتناعوکشوردوسیاسینخبگان
ککوچشریکحقوقیوضعآوردندستبهتخیلیامکانواقتصاديهايتحریمرفععوض،در. استآنشرکايومتحدانبه
.شودمیپیشنهادايمنطقهمسایلبرخیفصلوحلدرمتحدهایاالتتر

نعقدمرامعاملهایناآلنهمینحاضرندکههستنداشخاصیایراندرکهکنیمقبولبایدبدهیم،فریبراخوداینکهبدون
یاسیسمحافلبرخی. کنندمحسوبدرستیحلراهتنهاراآنوکردهتأییدرااقداماینکهشوندمیپیداهمکسانی. کنند

نشواکنگرانوبکشندراحتینفستوانندمیصورتایندرزیراکردخواهندگرمیاستقبالمعاملهاینازنیزروسیهدر
نایخدمتدرکهداخلینگارانروزنامهوکارشناسان. نباشندایرانیجهتدرمسکوگامترینکوچکبهحتیغربمنفی

.کردخواهندوصفرا»متمدنجهانآغوشبهتهرانبازگشت«روندتابوآبباهستند،سیاسیمحافل

توافقاتهیچونشدهمنعقدمتحدهایاالتوایرانبینايمعاملههیچنزدیکآیندهدر: دارمبديخبرافراداینهمهبراي
ترینفعالکهکنیماشارهواقعیتاینبهمعاملهاینانعقادعدمعلتعنوانبهکهنداردفایده. گردیدنخواهدامضاايجداگانه

عقیدتیيهاانگیزهمعاملهاینهوادارانوطرفدارانزیرااندماندهپایبنداسالمیانقالباصولبهایرانینخبگانترینبانفوذو
دیگر،تعباربه. بکنیماستواراصولبیمحضحسابگريبرراخودبراهینسیستمکهاستبهترلذا. گیرندنمینظردررا
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همهجاایندربگذارد؟ایراناختیاردرتواندمیمتحدهایاالتکهارزدمی»نعماتی«بهایرانهايگذشتآیاکهببینیمباید
سفتهایپاداش،عنوانبهواشنگتنکهگرددمیمعلوم. شدخواهیمروبروناگهانیاکتشافبامسألهایندقیقمطالعهضمنما

.استهمینآمریکاییکااليجنس. »تأخیريهايمین«یاکندمیعرضهپشتوانهبدون

خطشدنعوض: تهران

هبکهآمدعملبهدعوتصریحاًکشورشهروندانازشد،منتشرويسایتدرکهانقالبمعظمرهبرپیشروزچندپیامدر
افتتاحژنودرژانویه18روزکهمتحدهایاالتبامذاکراتنتیجهدراسالمیجمهوريعلیههاتحریملغووتوافقاتبهدستیابی

هستهبرنامهزمینهدرایراناگرحتیکهکنندمیاعالمصریحاًهاآمریکایی: «استآمدهپیامایندر. نباشندامیدوارشود،می
»کرد؟اعتمادآنهابهتوانمیمگرشرایطاینبهعنایتبا. شدنخواهدلغوفوراًهاتحریمدهد،تنهاگذشتبهخوداي

فوقواهیهايخیالوحدازبیشهايگذشتخاطربهدولتازکهسیاسیمخالفانباروحانیدولتجاريبحثبهتوجهبا
باوافقاتتبهدستیابیدرایرانیدیپلماسیهايتالشهمهتمرکزسیاستلغوحکمواقعدرپیاماینگیرند،میایرادالعاده

اظهارجدالوبحثگرماگرمدرژانویه4روزروحانیحسن. کندمیصادرراهاتحریمرفعوايهستهبرنامهدربارهواشنگتن
درویاگمعظمرهبرپیامدر. استشدهبحراندستخوشغربیضدوآمریکاییضدسیاستخاطربهکشوراقتصادکهداشت
يهاکامیابیبهفراوان،مشکالتوجانبهیکهايتحریمخالفبرایران«کهاستآمدهجمهوررئیساظهاراتاینبهپاسخ

.»کنندمیبزرگیاشتباهدارند،دیگرينظرکهآنهاییواستیافتهدستعلموصنایعدرمهمی

نتایج،کنندمیدنبالآنهاکهغربباروابطبهبودخطکهکندثابتکهداشتکافیفرصتایرانفعلیجمهوررئیسدولت
هکنمودمیتأکیدهمیشهوگرفتمیراجمهوريریاستتیممخالفانتریندوآتشهجلويانقالبرهبر. دادخواهدمثبتی

لحاصاينتیجههیچعملدرولیگذشتنیموسالیک. هستند»انقالبفرزندان«آنها،منتقدانهمانندظریفوروحانی
به. استنشدهروبروغربمتقابلهايگامواستقبالباايهستهبرنامهزمینهدرایرانسابقهبیهايگذشت. استنشده
نشونداساسبیهايخیالدستخوشکرددرخواستایرانیانازخودپیامدرایرانمعظمرهبرايخامنهعلیعلتهمین

اندشدهجهمتوجهانیانهمهکنونتا. نمایندتوجهغربیهايتحریمبرابردرجامعهواقتصادمصونیتتقویتبهبیشتربلکه
همشودمیهعرضمذاکراتدرکهکاالییکیفیت. برسدتوافقبهایرانباطرفینقبولقابلشرایطبانداردقصدواشنگتنکه

.استپشتوانهبیهايسفتهوتوخالیهايوعدهآنواستروشن

سیاسیبازيحقهوپشتوانهبیسفتهدرباره

توافقات: «گویدمیورساندمیمابهراپیاماینآشکاروبازطوربهسفیدکاخزیرابفهمدراواقعیتاینبایستیواقعاًجهان
درواشنگتن. »کردخواهیممتهمراایرانوکردهپیدامذاکراتانداختنطولبهبرايراهیحالهردرماشد؛نخواهدحاصل

حالتلکهبنیستحرفهبورس،دربازي. کندمیزیادياستفادهپشتوانهبیهايسفتهازگستردهطوربهتهرانبازنیچانه
کهدهدمیاطمینانهمهبهماست،همهعالقهموردکه»بندخالی«کريجانمثال،براي. آنهاستزندگیطرزوروحی

اختالفهمهبهخواهدمیبسازمتحدهایاالتکهگویدمیظریفجوادبهوي. رسیدخواهدامضابهوقتاسرعدرموافقتنامه
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هايسفتهقیمتکندمیسعیواقعدرکريولی. گنجدنمیخودپوستدرکهدهدپایانايهستهبرنامهمورددرنظرها
.ببردباالراآمریکایی

یدگومیاست،شدهخورداعصابشکهخودمتحدواسراییلوزیرنخستنتانیاهوبهسفیدکاخدرويرئیسحالهمیندر
نخواهدامضارگزهبزند،لطمهاسراییلمنافعبهکهایرانباموافقتنامهزیراکندنگرانیاحساسنباید»گسیختهلجامبیبی«که
تنماوباما،باراكگمانبهبدانیم،استجالبولی. شدخواهداتخاذاویوتلباهماهنگیازبعدتنهاموردایندرتصمیم. شد

تضمانتنهاراتهرانايهستههايپروژههمهکاملمنعهااسراییلیکهحالیدرباشدچگونهبایداویوتلعالقهموردسند
دارد؟ارزشیچهکريهايحرفصورتایندرکنند؟میمحسوبخودامنیت

جعلبهآنها. دارنددستدرسفیدکاخدالالنکهاستوسایلیازايگوشهتنهاسیاسیهايسفتهباهابازيحقهاینولی
طرفازجاريهفتهدرژنومذاکراتجدیددورافتتاحآستانهدرآلمانچاپ»اشپیگل«نامههفته. زنندمیدستهاورق

منطقهدرسوریه،درآنموجببهکهکرددریافترااسناديبسته»ویژههايسرویسباروابطدارايدوستدارشخصیک«
شودمیادعا. داردجریانايهستهراکتورساختلبنان،وسوریهمرزکیلومتريدودرواقعقصیرشهربهنزدیککوهستانی

روژهپایندرشمالیکرهکارشناسانسوري،وایرانیمتخصصینبرعالوهاینکهواستایرانعهدهبرکاراینهايهزینهکه
یتلفنمکالماتشنودمتنوايماهوارههاينقشه،»اصیلکامالًواستثناییاسناد«مطلباینهمراهبه. کشندمیزحمت
هبسوريسابقايهستهراکتورانهدامازبعدبزوديواحداینساختمذکور،مجلهنوشتهبه. شدارائهسوریهوایرانمقامات

.شدشروع2007سالدراسراییلهوایینیرويدست

اریخچهتکهباشداسراییلویژههايسرویسکاراینکهرودمیزیادياحتمالواستتقلبیمطلباینکهنیستتردیدي
. است»یندلف«عملیاتو»اصغريژنرالپرونده«،»ایرانیاتمیمتخصصیکتاپلپرایانه«قضیهبهشبیهاسناداینمنبعو

نیست،داعتماموردکهطرفیعنوانبهایرانبامذاکراتازامتناعبرايخوبیبهانهزیرانیستمهمکسیبرايجزئیاتاینولی
.شودبرندهتواندمیدوبارهوانداختهبازيبهراشدهگذاريعالمتورقموقعبهبازيورقوسطبازحقه. استشدهفراهم

ایرانیتأخیريمین

نتظرمپیشازبیشوبدانندناپذیراجتنابراآمریکایی–ایرانیمعاملهزیاديعدهکهشدباعثعراقدرداعشعلیهجنگ
توافقهبهمباآنهاکهشودمیگرفتهنتیجهجنگند،میدشمنیکباوکشوریکدرمتحدهایاالتوایراناینکهاز. شوندآن

»تاسمندوستمن،دشمندشمن«شدهشناختهفرمولولی. هستندنزدیکقرارداديامضايبهیااندیافتهدستپنهانی
ویسنوشیعهرویاروییمحصولهمهازقبلداعش. باشدنمیاطالققابلعراقاوضاعبهبلکهنیستکارگرگاهیتنهانه

طیتحدهمایاالتپشتیبانیباترکیهواسراییلفارس،خلیجحاشیهسنیهايپادشاهیکهاستسرديجنگمنطقینتیجه
علتهمینبه. اندبودهشیعیبیداريجنبشواهللاحزبسوریه،چونمتحدانشوایرانعلیهآناجرايمشغولزیاديمدت

.نداردوجودآنباسازشبالقوهگزینهحتیکهباشدمیکاستوکمبیدشمنیتهرانبراي»خالفت«
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وسطاییقرونايهاندیشهگسترشبامبارزهو»المللیبینتروریسمعلیهلشگرکشی«دربارهراتبلیغاتیهايکلیشهاگرولی
نديبقالبوبازسازيادامهجهتمناسبیبسیاربهانهداعشواشنگتن،برايکهشدخواهیممتوجهبگذاریم،کنارراجدید

ارمنطقهدرنفوذاعمالجهتآمریکاهايهزینهسو،یکازکهاستتوازنوکنترلجدیدسیستمایجادوبزرگخاورمیانه
تهنکمهمترینولی. نمایدمیتقویتجدیدبازیگرانظهوربهتوجهباراآمریکاییکنترلدیگرسويازودهدمیکاهش

اسدشاربسرنگونیوسوریهمسألهنهاییفصلوحلبرايمقدماتیمرحلهتنهاعراقکهاستاینآمریکاییترکیبیعملیات
ووریهسفعلیدولتسرنگونیکهکنندنمیپنهانآمریکادر. استدمشقبهراهساختمعنیبهبغداداوضاعبازسازي. است
اینازبعدآنهاکهشدخواهدتبدیلاهللاحزبوایرانروسیه،فاحششکستبه»سنیرومیانهرژیم«باآنکردنعوض

میدنبالرابزرگهدفهمینعراقزمینهدرمتحدهایاالتهايبرنامهواعمالهمه. آمدنخواهندخودبههرگزشکست
.کند

هايگامدرباره«آمریکاکنگرهگذشتهسالنوامبر19جلسهدرالمللبینروابطشورايارشدکارشناسابراهامسایلیوت
مغلوبراداعشایراناگر: «گفتوآوردزبانبرراکلیديکلمات»عراقوسوریهدرمتحدهایاالتخارجیسیاستبعدي
زاروسیهواهللاحزبایران،: «افزودوي. دارداهمیتدمشقبلکهبغدادوخالفتنه. »خوردخواهدشکستمتحدهایاالتکند،
میدهبرنکسیچهاینکهآیا. دیگرسويازفارسخلیجدرماسنیدوستانواروپااتحادیهمتحده،ایاالتودارندقرارسویک

تقضاومتحدهایاالتارادهونفوذتوانمندي،دربارهمناقشهایننتایجرويازجهانیانزیرادارداهمیتبله،دارد؟اهمیتشود،
.»کردخواهند

حتیاجاداعشعلیهعملیاتدرمتحدعنوانبهایرانبهمتحدهایاالتآیاکهسئوالاین. نیستبیشترتفسیرهايبهنیازي
»یريتأخمین«تهرانبرايعراقدرمتحدهایاالتباهمکاريهرگونه. استمنفیپاسخاینکهداردقطعیپاسخیکفقطدارد،

قاسمژنرالهمهازقبلواسالمیجمهوريسیاسیونظامیمسئولینعلتهمینبه. آوردخواهدباربهبعديشکستو
هایامریکایباتعاملگونههرازعراق،درعملیاتسرپرستواسالمیانقالبپاسدارانسپاهدرالقدسواحدرئیسسلیمانی

.گیرندمیبیشتريهرچهفاصلهکشوراینخاكدر»تروریستیضدائتالف«نیروهايو

******

مریکااوایرانمنافعآندرکهشمردبررامیانهونزدیکخاورمنطقهنقاطهمهاختصاربهحتیتواننمیمطلبایندرالبته
بینمعاملهنوعیکبهکهآنهاییبهدیگرباریکبایدلذا. داردقرارناپذیريسازشتضاددربلکهنداردمطابقتهمباتنهانه

واقعیموجباتمعاملهاین. کردخواهنددریافتبدخبرهايفقطجدیدسالدرآنهاکهگفتامیدوارند،واشنگتنوتهران
برخوردارمذکورمعاملهانعقادجهتواقعیامکاناتازافراداینخوشبختانهولیدارندراآنآرزويآدممشتیکفقطوندارد

.نیستند
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استگرفتهپیشدرراایرانباروابطنزدیکیخطروسیه
پانکراتنکوایگور

ترینمهمازیکیبودن،پیشبینیغیرقابلاینکهبرمبنیادعاي
اینولیشودمیشنیدهگاهیاست،ایرانسیاسینظامخصوصیات

نخبگانوکشورهاناراحتیوانزجارپژواكواستغلطکامالًادعا
میتشکیلراایرانیضدائتالفماجهاندرکهباشدمیسیاسی

قرارفشارتحتمدامراتهرانما: «کنندمیخیالاینطورآنها. دهند
گوشهازماهرانهحرکتیکباوشودنمیتسلیمتهرانولیدهیممی

.»رودمیدرباندازیم،آنجاراآنخواهیممیکهاي

برايایرانخارجیسیاستروزدستور. استبرخوردارعمیقیسنجیدگیومنطقازایرانخارجیسیاستامر،حقیقتدر
امورواقتصادآوريروزبهبرايخارجیشرایطترینمناسبتأمینآن،هدفترینمهم. استگرفتهشکلتقریباًآیندهسال

درتهرانکهاستشدهگرفتهنظردر»فعالیدفاع«طبیعتاً. استشدهطراحیایرانرهبرانتوسطکهاستکشوراجتماعی
فوذناعمالبرايمکملیهاياهرمازسازد،میروبروشدیدمقاومتباراایرانیضدائتالفهايتالشاینکهبرعالوهآنقالب

.گرددمیبرخوردارمیانهونزدیکخاورمنطقهاوضاعدر

سرئیروحانیحسندولتتنهامنظورمانکه(ایرانرسمیمقاماتکهداردوجودپیشبینیاینبرايدلیلیهرآنبرافزون
مقام»نامزدهاي«واقع،در. کنندانتخابراخودراهبرديشرکاينهاییطوربه2015سالدرباید) نیستایرانجمهور
.باشدمیجديودقیقسنجشوبررسیمستلزمهمکاري،مشخصهايقالبولیاندشدهشناختهایرانراهبرديشرکاي

جلوهمامنظورالبته. داشتخواهدجدياهمیتایرانخارجیسیاستروزدستوراجرايبراياقتصاديعامل2015سالدر
مسالاایراناقتصادآري،. پرداختندموردایندربحثبهنفتجهانیهايقیمتافتازبعدناظرانکهنیستعاملاینمنفی

هايهزینهتأمینمنظوربهبایدتهرانکهچرااستناپذیراجتناببحراناول،وهلهدر. شدخواهدمتحملجديمشکالت
ذاتخاکنونتاایرانرسمیمقاماتکهاقداماتیولی. بفروشدبشکهیکبابتدالر131اقلحدقیمتبهراخودنفتدولتی
هايقیمتافتازناشیهايتکانتوانندمیملی،ارزنرختنزلوهامالیاتمعینافزایشها،یارانهکاهشنظیراندکرده
راآنموجباتجدیدسالدربایدایرانیدیپلماسیکهوارداتیوصادراتیمعقوالنهسیاست. کنندتضعیفراانرژيهايحامل
لمسایبهحاالو.  دهدنشانخودازمعینیرشدبلکهنیفتدبحرانورطهبهتنهانهکهدادخواهداجازهایرانبهکند،فراهم
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جدیدالسدرتهرانکهبپردازیمايمنطقهوالمللیبینسیاسیهايبازيجالبتصویربهودادهپایانملیاقتصادآورمالل
.هستندماانتظاردرايمنتظرهغیروجدیدچیزهايکنید،باور. کندشرکتآندرباید

ايهستهمذاکراتوغربمتحده،ایاالت

ندازاچشموجاريوضعیتبررسیباایرانخارجیسیاستاهدافدربارهگفتگوکهاستشدهرسمافتاده،جاسنتطبقبر
ذاکراتمبهاست،گذاشتهراآنبنايکسیچهنیستمعلومکهرسمهمینموجببهکهشودشروعآمریکایی–ایرانیروابط
اینکهازنظرصرفموضوعدواینکهاستروشنوواضحولی. شودمیختمهاتحریممسألهوايهستهبرنامهدرباره
یمتشکیلرا»آمریکایی–ایرانیرویارویی«بهموسومیخکوهقلهتنها،»بجوند«راهاآناندازهچهتاگروهیهايرسانه
زمینگیرآندرکهجاییازتواندنمیمذاکراتاینمذاکرات،در»العادهخارقپیشرفت«برمبنیادعاهايوجودباچرا. دهند
وايمحتکمسندامضايبهفقطشدندموفقسالهچندینهايتالشپیدردیپلماسینوابغچرابخورد؟تکاناست،شده

.استدهشواقعمتفاوتیاصوالًبعددرواشنگتنهراسیایرانهايریشهکهاستاینعلتشیابند؟دستژنو»موقتپروتکل«

لويجتمامشدتباایران. باشدمیمیانهخاوردرناتوومتحدهایاالتجدیداستعمارسیاستبامبارزهمقدمقلعهایرانامروزه
تهراناینکهبهرسدچه. گیردمیرااسالمجهاندرخودسلطهبرقراريبرايواشنگتن،راهبرديشریکریاض،هايتالش
رددولی. برساندروانیآشکاراختالالتحالتبهرامتحدهایاالت»ايمیانهخاورمقدسگاو«ایناسراییل،استشدهموفق

دريجداختالفاتبروزعللازیکیبهالمللیبینسطحدرتهران. شودنمیختممورداینبهایرانبارابطهدرآمریکاسر
کرمبتبرهمنیزهاتحریمسالحدارد،سردوچوبیهرکههمانطور. استشدهتبدیلاروپا–متحدهایاالتراهبرديائتالف

کمیسروآمریکاهايتحریماثربرکهسودي. باشدمیوبودهغربیتجارآرزويایرانبازار. گذاردمیاثرآنهدفبرهمو
ايهشرکتقلوبدراروپایی،معروفداستانقهرمانیکشدهاعدامپدرخاکسترماننداست،رفتهدستازاروپااتحادیههاي

.نمایدمیقراربیراآنهاوسوزدمیآلمانیوفرانسويخصوصبهواروپایی

هانپنراباریکنکاتاینهمهاست،گرفتهفرارااروپاآنموجپاریستروریستیعملپیدرکههراسیاسالمحاضرحالدر
است،رسیدهفراکه2015سال. کردخواهندبروزجدیديشدتبازوديبهونرفتهبینازمالحظاتاینولی. کندمی

بینواقعیمناقشهزیراآوردنخواهدارمغانبهراهاتحریممسألهوايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدرتوجهیقابلتحوالت
تسیاساکنونولی. استترعمیقمراتببهسازيغنیسطحوهاسانتریفیوژتعدادفنیمسایلازایرانومتحدهایاالت

دخواهترفعالاروپاییهايپایتختدرکند،دنبالراواشنگتنبانظرهااختالفکاهشهدفاینکهازپیشتهرانخارجی
.گردید

سوریهوعراقمیانه،خاور



201517ژانویه–40شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

کهعوديسعربستانبرحاکمرژیمناپذیراجتنابوالوقوعقریبسقوطپیشبینیبهایرانسیاسیعالیمقاماتخوشبختانه،
درجهبوطه،مرمطالبنویسندگانازبیشترآگاهیوبینیواقعباایرانیانظاهراً. کنندنمیاعتنااست،یافتهزیاديرواججدیداً

ایاالتمنديعالقهمیزانآنهاکهاستاینهمهازمهمتر. کنندمیارزیابیراآنداخلیمنابعوسعوديعربستانپایداري
.کنندمیدركراخودنشدنیغرقهواپیمابرناوعنوانبهریاضحفظبهمتحده

وفاتازبعدکسیچهکهندارداصولیاهمیتواشنگتنبرايامر،حقیقتدر. فهمندمیهمرادیگرواقعیتیکتهراندر
تعلقمحاکخاندانشاخهکدامبهوباشدکیشخصایناینکهازنظرصرف. گیردقرارسعوديعربستانرأسدرعبداهللاملک

کشوردوبینغیررسمیپیوندهايسایرونظامیمالی،سیاسی،پیوندهايهمهنباشد،خانداناینعضواگرحتیوباشدداشته
.نمودخواهندایفاراثباتمکملعواملنقشپیوندهااینواقع،در. شدخواهندمحفوظسالموصحیح

طرق. استرهبريسربرفارسخلیجحاشیههايپادشاهیبینرقابتتشدیددارد،بیشترياهمیترابطهایندرکهآنچه
تمرینراايمنطقهرهبرنقشایفايعربیمتحدهامارات. استنکردهفراموشراخودادعاهايولیکردهنشینیعقبموقتاً

گهنخوددستدرراایرانوهاپادشاهیبینبلکههاپادشاهیبینتنهانهمیانجینقشکندمیسعیکهعمان. کندمی
چهبهرااولمقاماستنگرفتهتصمیمخودبرايهنوزواشنگتنکهاستتهراننفعبههمواقعیتاین. جداستآنهاازدارد،
گفتگوهبآمریکایی،نخبگانانتخابتشویقمنظوربههاپادشاهی. خیریابدهدکسیبهرامقاماینبایداینکهوبدهدکسی

.کنندبرقرار»ویژهروابط«ایرانباریاض،کردنناراحتبراياستممکنکهدهندمینشانودهندمیتنتهرانبا

شدهاربرخوردعالیفرصتازایرانولی. نیستدیپلماتیکترفندیکجزچیزيواستموقتیپدیدهاینکهاستطبیعی
ودفصلوحلبرايعواملاینازتردیدبدونتهرانکهکنداستفادهسلطنتیهايخانوادهدرنظرهااختالفاینازتااست

ربعکارشناسانبرخی. کردخواهداستفادهسوریه،بهتجاوزدفعوعراقتمامیتحفظیعنیمیانهخاوردرخوداساسیمسأله
سوریهوعراقمحورهايدرخودفعالیتابعادکاهشبهراتهراناقتصادي،مشکالتونفتهايقیمتافتکهدارنداعتقاد
هایینراهبرديشکستمعنیبهدمشقسقوطوعراقتجزیهکهفهمندمینیکایرانسیاسیمسئولینولیکردخواهدوادار

هبتواندمیامنیتزمینهدرجوییصرفهزیراورزندنمیدریغپولازکهاستشرایطآنازیکیاین. بودخواهدکشورشان
.شودمنجراسالمیجمهوريخودنابودي

افغانستانومرکزيآسیاي

. آیدیمنظربهترپیچیدهاست،منطقه»سیاهچاه«کهافغانستاندرخصوصبهومرکزيآسیايدرایرانهاياولویتمسأله
منطقهایندرراخودنفوذاقتصادي،اندازچشموتاریخیوفرهنگیاشتراكبهعنایتبانیستمیلبیتهرانتردید،بدون

اآلنانایرکهپولدوبارهوپولپول،یعنیاستالزمچیزسهمسألهاینحلبرايسیاستمدار،یکقولبهولی. دهدگسترش
درراخودهايطرحمستقلطوربهدهدنمیاجازهایرانبهخارجیسیاستتوانوبودجهوضعیتحاضرحالدر. ندارد

.کنداجراافغانستانیاترکمنستانتاجیکستان،قزاقستان،محوردرمرکزيآسیاي
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رحطاجرايآنوداردحلراهیکفقطمتضادوضعیتاین. داردزیاديعالقهمنطقهاینامنیتوثباتبهایراندیگر،سوياز
وزنیینسنگکشورهايباراهبرديشراکتنیزوتاجیکستانوترکمنستانافغانستان،بااقتصاديمشترك»اينقطه«هاي
تأمینايبراینکهوآیدبرمنطقهمسایلپسازتنهاییبهتواندنمیایرانکهواقعیتایندرك. استروسیهوچینهند،چون

میجادایناراحتینوعیکتهراندردارد،احتیاج) روسیهبه(خودثباتوامنیتتأمینبرايتر،وسیعتعبیربهوخودحضور
لمللابیناموردرظاهربهروسیه: «نویسدمیآنهاازیکی. کندمیبروزایرانسیاسیکارشناسانمقاالتدرگاهیکهکند

بارابطهدرروسیهدولتوجوداینبا. کندمیتشویقرفتارهمینبهرامتحدهایاالتوکردهدنبالراقطبیچندسیاست
میانه،رخاودرکهایران... کندمیرفتاردیگرکشورهايمنافعبهعنایتبدونویکجانبهطوربهفقطقفقازومرکزيآسیاي
وزيمرکآسیايمسایلفصلوحلدرهمینطوربتواندکهداردانتظاردارد،فعالیهمکاريکشوراینباعراقوسوریهلبنان،
استنایواقعیتولی. »استنزدهدستمشارکتنوعاینطرحکردنعملیبهکنونتاروسیهولیشودروسیهشریکقفقاز

نمسئولیهمجاريسالدرلذا. کندکارافغانیومرکزيآسیايمحورهايدرتواندمیگروهیکعضوعنوانبهتنهاایرانکه
باچهتعاملهايقالبترینمناسبوگروهایندرخودشرکتشرایطجديطوربهبایدایرانیهايدیپلماتهموکشور

.کنندطراحیراايمنطقههايسازمانباچهومنفردکشورهاي

چینوروسیه

. ردکصحبتچینوروسیهبارابطهدرایرانیدیپلماسیاهدافیعنیموضوعترینمهمدربارهمختصرطوربهبایدباالخرهو
تاهکهمانطور. هستندایران»طبیعی«راهبرديشرکايپکنومسکوهماناکهنداردتردیديتهراندرکسیامر،حقیقتدر

کیکشورماندوبینتنگاتنگهايهمکاريتوسعهوبسطاست،شدهنوشته» روایران«صفحاترويبردفعاتبهکنون
اینکهاستایناساسیسئوال. شدخواهدعملیشرطوقیدبدونذهنیعواملهمهازنظرصرفواستعینیضرورت
.باشدداشتهقالبیچهبایدهمکاري

دوبینبازرگانیتبادالت،2014سالنوامبرتاژانویهاز. شودمیبیشترسالبهسالتهراناقتصادشریکعنوانبهپکننقش
چینیکاالهايصادرات. استشدهدالرمیلیارد47,5برابرویافتهافزایش%36میزانبهقبلسالمدتهمانبهنسبتکشور

نشانخودازدرصدي87رشد) دالرمیلیارد11,7(2013سالمدتهمانبهنسبت2014سالاولماهیازدهطیایرانبه
2013سالمدتهمانازکهکردصادردالرمیلیارد25,5معادلکاالهايایران. استگردیدهدالرمیلیارد22بربالغوداده

ارسنکوتولهآدمیکبهارقاماینبامقایسهدرروسیهوایرانبینبازرگانیتبادالت. استبیشتر%10) دالرمیلیارد23,1(
بهایرانیصادراتوبوددالرمیلیون671,8برابرایرانبهروسیصادراتگذشتهسالدر: کنیدقضاوتخودتان. داردشباهت
توجهبا. شددالرمیلیون963معادلجمعاً ایرانوروسیهبینبازرگانیتبادالتتمامیعنی. دالرمیلیون291,1فقطروسیه

جدیدختاریدرکشوردواقتصاديوبازرگانیتعاملبرايوضعاینکهاستصفربرابرعملدرتبادالتاینکشوردوابعادبه
سئوالهبپوتینوالدیمیرپاسخاز(جمهوررئیسحتیودولتروسیه،مرکزيبانکگیريموضعبهعنایتبا. استسابقهبی

حالدرجمهوررئیسمتأسفانهکهشدمعلومويبزرگخبريکنفرانسجریاندرصفروفرجبپردهبیومستقیمهاي
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سالدراوضاعبهبودبهکهنیستفرصتیهیچ) نداردجدیديطرحهیچوجدیداندیشههیچایرانباهمکاريبرايحاضر
.باشیمامیدوارجدید

انافغانستوجنوبیقفقازخزر،دریايتاعراقوسوریهازاعمايمنطقهمناقشاتسیاسیفصلوحلدرهمکارياین،بربنا
یباقشراکتهايزمینهترینواقعی) مخدرموادقاچاقبامبارزهتاتروریسمبارویاروییازاعم(امنیتیمشتركهايطرحو

یناولی. استعاديغیروضعیتجانبه،دوشراکتاقتصاديهايپایهایجادبرسیاسیهمکاريگرفتنسبقت. اندمانده
اینهکبگیردنظردرراآنروسیه،بامشتركروزدستورطراحیضمنجدیدسالدربایدایرانیدیپلماسیکهاستواقعیت
.شدخواهدگرفتهنظردرحتماً واقعیت

******

خارجیسیاستصحنهدرجدیدسالکهدهدمینشان2015جدیدسالدرایرانیدیپلماسیاساسیاهدافمختصربررسی
ههمنتواندچنانچهآیدبراساسیشدهذکراهدافپسازاستقادرتهرانکهآیدمینظربه. بودخواهدمتشنجالعادهفوق

المللیبینوايمنطقهصحنهدرسیاستآنمنطقیتداوماهداف،اینامر،حقیقتدر. نمایدحاصلراشدهشمردهبراهداف
.کندمیدنبالاسالمیجمهوريظهوراولهايروزازپیگیرانهطوربهایرانکهاست
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تهرانبهشویگوسرگئیسفرنتایجپیرامون

موافقتنامهامضايبهکهتهرانبهروسیهدفاعوزیرموفقیتباسفر
انجامید،کشورماندوبیننظامیهمکاريدربارهدولتیسطح
بینهاهمکاريیافتنتحققدربارهسئوالبهکهشودمیباعث

پاسخقاطعیتوصراحتباامنیت،ودفاعزمینهدرایرانوروسیه
.شودداده!» آري«

خاطرنشانحقبرسنداینامضايمراسمدرشویگوسرگئیالبته
تعاملنظريهايپایه«وشدهبرداشتهاولگامفقطفعالًکهنمود

خالفبر–تهرانومسکونظامیمقاماتولی. شوداشباعمشخصهايطرحازبایدکهاستشدهایجاد»نظامیزمینهدر
امنیتودفاععرصهدرروابطتوسعهشدهطراحیخوبیبهراهنقشهاز–ایرانی-روسیهايهمکاريدیگرهايزمینه

درارروسیهدفاعدارخویشتنهمیشهوزیرحرفزمینهایندرماکه(موافقتنامهاینامضايعلتهمینبه. هستندبرخوردار
عمدهخشبکهدهدمیتشکیلرابعديتوافقاتحقیقیشالودهبلکه»نظريپایگاه«تنهانه،)کنیممیاصالحناچیزيحد
.گرددمیطراحیمختلفهايگونهبهکهاستسالیکحدودتوافقاتاین

دهنهاایرانبهروسیههوایینیرويفرماندهبوندارفالکساندرسرلشکرسفرهنگامبه2013سالاکتبرماهدرکاراینبناي
وگوشویسرگئیدوجانبهمالقاتازبعددفاعزمینهدرروسی–ایرانیهايهمکاريبعديتوسعههايراهدربارهگفتگو. شد

بهعنایتباایرانوروسیه«کهکردنداعالممذکورمالقاتدرآنها. شدنهاییدوروارد2014سالمیماهدردهقانحسین
کهنمودندخاطرنشانهمچنینآنها. »پرداختخواهندفنی-نظامیونظامیهايهمکاريتوسعهبهجهانسیاسیاوضاع
.دانندمیطرفیناساسیهدفراجدیداصوالًسطحبهایرانی–روسیامنیتیهايهمکاريارتقاي

علت. شدالزمدفاعیهمکاريزمینهدرتهرانومسکومشتركراهکارهايجزئیاتهمهدقیقطراحیبرايوقتماهچند
راتمذاکرونددرايمنطقهامنیتمسایلمداخلهباشد،هاناهمواريکردنصافضرورتاینکهازپیشروند،اینکشیدنطول
زمینهدراهبرنامهزیرادهندمیتشکیلراکشورماندوسیاسیونظامیمسئولینبینگفتگوالینفکجزءمسایلاین. بود

یکبهتواندمیایران،وروسیهبرايمشتركخطراتوهاچالشزمینهدرمشتركراهکارهايطراحیبدوندفاعیشراکت
وجودوفوربهتمایالتوآرزوهااینازایرانی–روسیروابطدرکهشودتبدیلنیکتمایالتوخوشآرزوهايجدیدمجموعه

.دارد
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تهرانومسکوبیندفاعیهايهمکاريبنیادیناصول

تركمشکشورماندوبرايکهراايمنطقهامنیتاصولها،بیانیهتبادلضمناختتامیهمراسمدرایرانوروسیهدفاعوزیران
رومندنیایرانونیرومندروسیهکهکندمیایجابجهانومنطقهاوضاع: «داشتاظهارایراندفاعوزیر. نمودندتشریحهستند،
باما: «تگفوکردموافقتاوباشویگوسرگئی. »کنندمجاهدتايمنطقهثباتوالمللیبینامنیتتحکیمراهدرمشترکاً 
دفاعروزیکههمانطور. »نماییممقابلهآنهاباتوانیممیمشترکاً فقطکههستیمروبروايمنطقهمشتركخطراتوهاچالش
.»استمنطقهاموردرايمنطقهفرانیروهايمداخلهبامبارزه«مشتركاساسیهدفداد،توضیحایران

هانپنهم»ايمنطقهفرانیروي«نامدلیلهمینبهوکنندبیانصراحتوایجازنهایتبارامطالبهمهدارندعادتنظامیان
علت،»کندمیمداخلهدیگرکشورهايداخلیاموردرکهمتحدهایاالتسازندهغیرسیاست: «گفتدهقانحسین. نماندباقی

یخطراتوهاچالشزیراکردموافقتنظرنقطهاینباويروسهمتايکهآیدمینظربه. استمنطقهاوضاعتشدیداساسی
.استیکیتهرانومسکوبرايمجموعدرکند،میایجادسوريیاایرانیافغانی،محورهايدرامروزهغربکه

فضايوصداقتبهآمیختهويایرانیهمتايوشویگوسرگئیبینمذاکراتنمایندگی،هايهیأتبهنزدیکمنابعگفتهبه
اینشاید. داشتفاحشیتفاوتطرفیننظامیغیروزیرانسفرهايجوباتهرانبهروسیهدفاعوزیرسفرعمومیجو. بودباز

هايشهاندیشدیدتأثیرتحتتهرانومسکودرکهاقتصاديبلوكاعضايخالفبرکشورماندونظامیانکهباشدآننتیجه
استدهرسیفرا»حقیقتلحظه«میانهونزدیکخاوردرکهکنندمیدركراواقعیتاینبیشتريوضوحبادارند،قرارلیبرال

سطحاینردوپرداختهايمنطقههايبلوكمستقلتشکیلبهسفیدکاخژئوپلتیکیدسایسازبردنحساببدونبایدکه
نایدر. نمودخودداري»دردنقاط«شفايبهاروپاییوآمریکایی»ژئوپلتیکیپزشکان«جلبازوکردخاموشرامناقشات

درروسیهايدورهریاستجریاندرامنیتمسایلدربارهایرانباگفتگوبهمسکواینکهبرمبنیروسیهدفاعوزیرجملهرابطه
امتمعضویتبهباالخرهایرانکهمعناستبدانجملهاینآیا. بوددارمعنیبسیارداد،خواهدادامهشانگهايهمکاريسازمان

معماريایجادروندتنهانهصورتایندرزیراباشدهمینطورکهامیدواریمآمد؟خواهددرشانگهايهمکاريسازمانعیار
.گردیدخواهدبخشیدهجدیديتحركشانگهايهمکاريسازمانخودتوسعهبهبلکهشدهترفعالايمنطقهامنیتجدید

بود؟خواهدچگونهایرانوروسیهبینفنینظامیهمکاريجدیدقالب

کییآن،جدیدقالبخصوصبهوکشورماندوبینفنینظامیهمکارياندازچشمعمیقوژرفبررسیوبحثتردید،بدون
درهکاستکردهثابت»اتمیقرارداد«امضايباروسیه. آیدمیحساببهایرانبهشویگوسرگئیسفرنتایجمهمتریناز

وبتنحاالو. بپوشدچشمآنهایکجانبههايتحریمواروپااتحادیهوواشنگتنهايبازيلوسازتواندمیراهبرديهايبخش
سند،نایمتنموجببه. استعمومیبسیارسندرسید،امضابهتهراندرکهدولتیسطحموافقتنامه. استرسیدهدفاعیامور

ها،رزمایشبههمدیگردعوتها،ستادسطحدرهاتماسبرقرارياعزامی،هايهیأتتبادلبهکشوردونظامینهادهاي
.پرداختخواهنددریایینیرويناوهايمتقابلدیدارهايانجاموهاکادرتربیت
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کلپروتوسیلهبهبایدواستترگستردهمراتببهدفاعیبخشدرهمکاريبهکشورماندوواقعینیازهايکهاستروشن
ناداساینتدوینضمنولی. نمودخواهندتهیهشتابباایرانوروسیهنهادهايوهاوزارتخانهکهشودتنظیمايجداگانههاي
یاتعاون؟وتعاملیابودخواهدتجارتفقطاینآیاکهدادپاسخفنینظامیهمکاريقالبدربارهسئوالمهمترینبهباید

نیعلبحثموضوعبهموردایندرکشورماندودفاعینهادهايهايگفتگوکهاستطبیعی. شوندعملیگزینهدوهرشاید
موضعبهکهاست»روایران«تحریریههیأتنظرنقطهصرفاًآید،میذیلدرکهچیزيهرلذاو. شدنخواهدتبدیلعمومی
.نداردربطیکشورمانمربوطههايوزارتخانهرسمیگیري

حددرولیسودمنداولراه. داردقرارتهرانومسکوبینفنینظامیهمکاريفرارويبعديتوسعهمسیردوحاضرحالدر
ابقسمرحلهدوبهبازگشتمعنیبهگزینهاین. استایرانبهروسیتسلیحاتفروشفقطآنوبودخواهدیکجانبهزیادي

.بودخواهد2000-2007و1990-2000هايسال

-اسهواییضدموشکیسامانهدوجملهازبود،خریدهدالرمیلیارد4حدودمعادلهايسالحمسکوازتهراناولمرحلهدر
دیزلزیردریاییسه،17-میبالگردفروند12کا،-ام-24-سوايجبههافکنبمب29،12-میگجنگندهفروند200،20
نفردستگاه413نیزومونتاژبرايقطعاتمجموعه300اضافهبهاس-72-تتانکدستگاه126ام،-کا-ا-877طرحبرقی
.BMP-2بري

: نموددریافتراذیلافزارجنگزمانآندرایرانکهدادتشکیلراتهراننظامیواردات%85روسیصادراتدوممرحلهدر
-ام-تورسامانه29وکا-ب-او-25-سوتهاجمیجنگنده6ش،-171-میو171-میجنگیباريمنظورهچندینبالگرد33
1.

وريآروزبهدرشرکتطریقازرادیگردالرمیلیارددوبتواندروسیهاستممکن. بوددالرمیلیاردششحدودهافروشجمع
ايهموفقیتکهاستگذشتهتسلیحاتعاديخریدارحدازتهرانولی. شودکاسبایرانارتشدرروسیهساختتسلیحات

علتهمینبه. داردگواهیواقعیتاینبرمنظوره،دوجملهازودیگرهايفناوريوموشکیهايفناوريزمینهدرکشوراین
یشنهادپراهمکاريمتفاوتسطحبلکهکندایفاراروسیهايسالحخریدارنقشفقطنهکندمیسعیجاريشرایطدرایران
نظامیهمکارينوعاینازچینبافقطروسیهحاضرحالدر. استمشتركتجربیهايطرحوهاپژوهشاجرايآنوکند
.استبرخوردارفنی

ایرانوروسیهدفاعوزیرانبرايخانگیمشق

ها،پهپادتولیدسازي،موشکبخشدرمشتركهايطرحزمینهدرايآمادهپیشنهادهايروسطرفبرايایرانینظامیان
. تنیسایرانیانپیشنهاديهمکاريمحورهايکاملفهرستاین. دارندفنیاطالعاتآوريجمعوسایلطراحیوسازيبالگرد

.شودحلایرانوروسیهبینفنینظامیهمکاريالذکرفوقجدیدقالبدرنیز300-اسهايسامانهمسألهشودمیپیشنهاد
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نمیخودداريشد،عرضه300-اسجايبهکه2500-آنتیهواییضدسامانهخریدازالبتهکهاستفهماندهایرانیطرف
سامانهکپیواقعدرکهکندشرکت200-اسموجودهايسامانهآوريروزبهدرنمودپیشنهادروسیهبههمزمانولیکند
محورایندرایراندفاعیصنایعمستقلهايطرح. بودخریدهروسیهاز1993سالدرتهرانکهاستاس-پ-300-اسهاي
.استنرسیدهچندانیهايموفقیتبههنوز

نیفطراحیبهوقتاسرعدرطرفینکهاستنماندهباقیتردیديتهراندرويهمتایانباروسیهدفاعوزیرمذاکراتپیدر
طقهمنجارياوضاعبانیدیدهسامانهایراندر. بپردازندفنیاطالعاتیوسایلتوسطشدهدریافتاطالعاتتبادالتمسأله
برنظارتسامانهجمعی،امنیتپیمانسازمانچارچوبدرجملهازوروسیهدر. کندمیفعالیتموفقیتبافارسخلیج

دومتخصصین. شودمیاحیاجدیدکیفیسطحدروفعالطوربهباشد،میهممرکزيآسیايشاملکه»جنوبیمحور«
دوصینمتخصتعاملسطحاینکهبهعنایتباویژهبهکنندمیتأکیدحساسزمینهایندرهمکاريبرکههاستمدتکشور

امالً کافغانستان،بهبانیدیدهسامانهگسترشواطالعاتتبادلگونهاینکهدهدمیاطمینانسوریهحوادثدرکشورمان
.استتهرانومسکوامنیتمنافعجوابگوي

******

افغانستانردکهاوضاعیبررسی. شودنمیختمفنینظامیهمکاريمسایلبهتنهاایرانبهشویگوسرگئیسفرنتایجالبته،
متروریسومخدرموادقاچاقخطرخزر،دربارههمچنینطرفین. بودمذاکراتروزدستوراساسینکاتازیکیگیرد،میشکل

رانای«جداگانهمقاالتموضوعبهمسایلاینلذا. بودخواهدنادرستیقطعاًکارمطالباینهمهمختصرذکر. کردندگفتگو
واهیمخصحبتموردایندردفعاتبهماکهداردداريآیندهاینقدرعواقبروسیهدفاعوزیرسفرنتایج. شدخواهندتبدیل»رو

.کرد
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ایرانبراي»ترکیجریان«لولهخطژئوپلتیکیعواقب

طخ«اینکهبرمبنیگازپرومرئیسمیللرآلکسیقاطعانهاظهارات
63توانمیآنطریقازکهاستمسیريتنهاترکیجریانلوله

کند،میعبوراوکراینازاآلنکهراروسیگازمکعبمترمیلیارد
زیاديغوغاي،»ندارندوجوددیگرهايگزینهاینکهوکردصادر

هايحاملصادراتیمسیراینساختبرتصمیم. استکردهبرپا
مدیراینمیللر،. دارددنبالبهجديژئوپلتیکیعواقبانرژي

خودنهزیرابگیردراتصمیماتایننداردحقباالدرجهشرکتی
کهاوتیمنهوکندمیپیشنهادچیزيچهفهمدمیدرستاو

.اندزدهفشاربهدستطرحاینقبولبرايکرملینسطحدر

یوقت. استسهامدارانبرايبیشترچههرسودآوردندستبهآناساسیهدفکهاستبازرگانیسازمانهمهازقبلگازپروم
کنند،میتحمیلرا»استخوبهمروسیهبراياست،خوبگازپرومبرايکهچیزيهر«شعارجامعهبهشرکتاینرؤساي

هبکنند،میدنبالمتفاوتیاهدافتجارتودولتلیبرال،اقتصاددانانهايحرفازنظرصرف. دهندمیفریبراجامعهآنها
باثباتتوسعهجهتخارجیشرایطایجادوجامعهامنیتتأمیندولتبراي. باشدنظرمدروسیهتجاريبخشاگرخصوص

یبافزایشبرايهمهازقبل»اجتماعیگیريجهت«باشرکتبهترینحتیوشرکتیهرولی. دارداساسیاهمیتکشور
طرحنظیرجانبیهايهزینهازامتناعمنظوراینبهاگر. آوردمیعملبهتالشهاهزینهکاهشآنتبعبهوهادرآمدوقفه
شرکت. کردخواهدراکاراینتأملوتفکربدونشرکتیهرباشد،الزمخودمتحدانازحمایتیاعمرانیواجتماعیهاي

نمیعذرخواهیمختصر»آموزيسواد«ایناز. نداردپولیمعادلعواقباینزیرانیستندخودکارسیاسیعواقبفکربهها
.استالزمبعديبحثبرايتوضیحاتاینزیراکنم

ت،اساندیشهیکبلکهنیستعیاريتمامطرححتیحاضرحالدرکه»ترکیجریان«اقتصاديهايجنبهبهپرداختناز
فقط»کیترجریان«زیرانداردرسمیعنوانحتیطرحاینگازپرومسخنگويکوپریانوفسرگئیگفتهبه. کنیممیخودداري

هقضیمالیجنبهاز. استنشدهتأییدرسماًهنوزاسماینکهاستترکیهجمهوررئیساردوغانطیبرجبعالقهمورداسم
نایساختهايهزینهکهشرطیبهالبتهکرد،جوییصرفهحتیتوانمیطرحایناجرايبازیراکنیممینظرصرفههم

وشدهسفارشموادزیراباشد،یورومیلیارد14حدودیعنی»جنوبیجریان«خطدریاییقسمتهايهزینهبرابرلولهخط
.شدخواهندگرفتهکاربهجدیدپروژهایندرپیشینطرحبرايشدهتولید
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رخاطبهگازهايقیمتافتکهاستموجهشرایطیدرگستردههايگذاريسرمایهاینآیاکهکردسئوالتوانمیالبته
ریانج«اندیشهسیاسیمؤلفهمابراي. گذریممیهمموضوعاینازولیشود؟میپیشبینیجهانیبازاردرآنعرضهزیادي
.بفهمندستدرراآنتوانندنمییانیستندآنفکربهگازپروممسئوالنکهدارداساسیاهمیتآنژئوپلتیکیعواقبو»ترکی

گازپروموایرانبینرقابتافسانه

یران،امنافعبهزدنلطمهبرايتالشوبیمارگونههراسیایرانلذاونگردمیرقیبچشمبافقطوفقطایرانبهگازپروم
بزرگیاً واقعسئوالایناست؟روسیهمنافعجوابگوياندازهچهتارفتاراینولی. استشرکتاینریاستمنطقیگیريموضع
هرگزراخیسالدهطیایران. استآمیزاغراقبسیارگازپرومباتهرانرقابتبارهدرشایعاتکهکنیمشروعآنجاازباید. است

محمداخیراظهاراتبهمثالعنوانبه. استندادهقرارخودهايبرنامهصدردرراگازبازارروسیسهمگرفتنبرايتالش
استدرست. »باشیمروسیهرقیبخواهیمنمیما: «گفتکهکنممیاستنادایرانتجارتومعدنصنعت،وزیرزادهنعمت

.استتأملشایاناقتصاديژئوواقعیاتوتهرانمشخصرفتاربیانات،اینازغیرولیکنمباورراحرفیهرنیستمحاضرکه

دارندجودوهاییطرحاینکهوبگیردچیزيآنهاازخواهدنمیکسیکهکنندباورنیستندحاضرقطعاًگازپروم»متخصصین«
ورمانکشدوبرايکهترکیهبازارنمونه. دهندمیراایرانباشدیدرقابتازاجتنابامکانسیاسیمالحظاتبهعنایتباکه

مصرفنبزرگتریازیکیطوالنینسبتاً مدتطیبازاراین. کندمیتکذیببارزطوربهراگازپرومهراسیایراناست،مشترك
بهطبیعیگازروزانهصادرات2014سالدرایران،اسالمیجمهورينفتوزارتآماربهبنا. استبودهایرانیگازکنندگان

سهتقریباً روسیصادرات. استسالدرمکعبمترمیلیارد10بهقریبمعادلکهبودمکعبمترمیلیارد28حدودترکیه
بابتدالر425برابرترکیهدرروسیگازقیمت2014سالدر. باشدمیمکعبمترمیلیارد25,99معادلواستبیشتربرابر

قیمتتاخواستمیتخفیفایرانازوقفهبیآنکارا. دالر335آذربایجانیگازودالر490ایرانیگازبود،مکعبمتر1000
نداداجازهترکیطرفبهودادنمیتنهاگذشتبهتهرانولیدهدکاهشآذربایجانیگازقیمتتااقلحدراایرانیگاز

.کنددرخواستراروسیگازقیمتکاهش

قیمتدرصدي6تخفیفترکیهبهکنونتا»ترکیجریان«اندیشهازحمایتبرمبنیترکیلفظیوعدهبابتتنهاگازپرومولی
بهتخفیفاینکهاستبعیدالبته. خواهندمی%16هاتركوداردادامههمچنانزنیچانه. استدادهراگازجاريصادرات

کنیمنمیباورراایرانیانحرفکهاستاینخورد،میچشمبهکهآنچهولیکنندمیتوافق%10سرحتماً شود،دادهآنها
وکردمغلوبراگازپروم»کارآمدگردانندگان«دست،حرکتیکباترکیطرف. دهیممیهمپولآنکاراحرفبابتولی

ویژگیهمهولی. داردارزشیچهمسکوبامنافعتضادازاجتناببرايتالشدرآناصولیرفتاردادنشانایرانبههمزمان
مترمیلیون40تاترکیهبهکهدهدمیاجازهموجودلولهخط. شودنمیختماینجابهترکیبازاردرکشوردورفتارهاي

صادراتازتاکندمیاستفادهآنظرفیتاز%70-75میزانبهفقطعمداً تهرانولیشودصادرروزدرایرانیطبیعیگازمکعب
.نکندممانعتروسی
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هايتعرفهایرانهمسایهکشوربهتااندآوردهعملبهفراوانیهايتالشدولتدرهمکارانشواردوغاناخیرهايسالدر
خواهدتتقویراآنکارامواضعترکیه،بازاردرروسیگازجدیدمقادیرظهور. کنندتحمیلراترکیلولهخطوطازاستفادهباالي
. وندشبرخوردارایرانیگازفروشحقازاند،شدهایجادترکیهدرکههاییشرکتتنهاکهطلبدمیاردوغانآن،برافزون. کرد

»کیترجریان«اندیشهظهورازبعدآنکارا. نمایدمیتأکیدروندایندرخودشرکتبرواستمخالفشدیداًامراینباتهران
.بپیچاندراآندستودادهقرارفشارتحتراتهرانبیشتريراحتیباتواندمی

. کنیماشارهباکوبهایرانجمهوررئیسروحانیحسن2014سالنوامبرماهسفرشدهشناختهکمترصحنهیکبهباالخرهو
تشکیلدرهاتحریمازبخشیرفععوضدرکردپیشنهادتهرانبهعماندردوجانبههايرایزنیجریاندرآمریکاییطرف

ملحقTANAPآناتولیگازانتقاللولهخططرحبهمنظوراینبهوکندشرکتآذربایجانباهمراهاروپابه»انرژيکریدور«
گازپرومجدينگرانیموجبمذکورطرحظهور. استارزروم–تفلیس–باکوبرداريبهرهحالدرلولهخطادامهاینکهگردد

ازگصورتایندرزیراشداروپاییبازارهايدرروسیشرکتبرمیدانشدنتنگوطرحآنبهایرانپیوستننگرانکهشد
اروپاییبازاردرروسیهسهمبلکهکندجبرانرااروپابهالجزایرولیبیازگازيصادراتکمبودتنهانهتوانستمیآذربایجان

.دهدکاهشرا

دریهروسبرفشارمسایلبررسیضمنآمریکاجمهوررئیسمعاونبایدنکهبودسودآورقدريبهتهرانبرايپیشنهاداین
باوکردهخودداريروسیضدطرحایندرشرکتازایرانولی. کردتلقیشدهانجامعملراآناستانبولامنیتاجالس
خودعمواضتهرانمجازاتمنظوربهآمریکا. شدسببراآمریکابرحاکممحافلپنهانیولوعصبیبسیارواکنشخودتصمیم

ذیانهجزچیزيگازپرومعلیهایرانهايتوطئهدربارهافسانهاین،بربنا. بخشیدشدتوینگذشتهسالاواخرمذاکراتدررا
اتخاذمبنايبهاساسبیهايخیالاینکهاستاینمسأله. نیستشرکتاین»کارآمد«مدیرانذهنالتهابومحض

.شوندمیتبدیلواقعیتصمیمات

دارد؟ربطیچهمسألهاینبهسوریه

شدهمبتالبیمارياینبهکهشخصیوشودمیمغزناپذیربازگشتآسیبموجبهراسیایرانکهاستشدهمعلومقدیماز
وآنکارابینگازيرویاروییکهگازپرومکارآمدمدیران. دهدمیدستازراخودپیراموناوضاعصحیحدركامکانباشد،
یمنفعواقبهمهتوانندنمیحتیاندازند،میآتشبههیزمعنوانبهرا»ترکیجریان«نامبهدرختتنهوزدهدامنراتهران

منافعدادندنیادولیکنندحسابپولدادندیادآنهابهزیرانیستآنهاتقصیراینالبته. کنندتصورراروسیهبرايکاراین
.ودشنمیارزیابیدالرباچیزهمهآنجاکهکننددخالتبزرگسیاستدرنبایدصورتایندر. بگیرندنظردررادولتی

اشتهگذترکیسبددرهامرغتخمهمهکهکندمیپیشنهاد»ایرانیرقابت«شبحبردنبینازبرايخودتالشدرگازپروم
حجمشافزایازایراناینکهعللازیکی. نیستروسیهنفعبهقطعاًواستآنکارانفعبهفقطوضعایناینکهازغافلشود،

بهگازترانزیتاساسیشریکنقشواگذاريازآننگرانیکند،میخودداريترکیلولهخططریقازخودگازيصادرات
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سوریهعراق،طریقازIGPلولهخطساختاندیشه2011سالدرعلتهمینبه. باشدمیناتوعضووآمریکاییمتحدترکیه،
.آمدوجودبهترکیهخاكخارجازیعنیقبرسیونانیقسمتو

توسعهاست،ترکیهدردنقطهکهآناقتصادوقبرسیونانیقسمتاوالً،. خوردمیضربهدوهمزمانآنکاراصورتایندر
. ددگرمیترضعیفترکیهحمایتتحتقبرسشدنمتحداحتمالباشد،بهترهرچهقبرسقسمتایناوضاع. یافتخواهد

ینادرکهشودمیلولهخطساختازمانعدارد،جریانعراقدروآنجاکهجنگی. استمیانهخاورکنترلکلیدسوریهثانیاً،
اقتصادبهسوریهدرفعلیداخلیجنگآن،برعالوه. شودمیغربسمتدرایرانازترانزیتانحصارصاحبآنکاراصورت
وندراین. شودمیصادرترکیهبلکهسوریهنهبنادرطریقازعراقیمایعگازونفتتنمیلیونهاده. دهدمیسودترکیه
همهتروریستیضدعملیاتاجرايبهانهبه2014سالسپتامبرماهدرمتحدهایاالتهوایینیرويکهیافتشدتزمانی

بخشهبخودبنادرواگذاريروندهامحمولهتبادلافزایشازاستفادهباترکیه. کردمنهدمراسوریهگازونفتهايپاالیشگاه
.بخشیدسرعتراباالترمراتببهقیمتبههمآنخصوصی،

ایناست،کردهبازنگريسوریهبهنسبتخودگیريموضعدرروسیهباهمکارينامبهترکیهگویاکهگویندمیمابهوقتی
جلويتواندنمیترکیهکهداشتاظهارلندندرترکیهوزیرنخستاوغلوداووداحمددیروز. استشاخداريدروغهاحرف

زودافوي. شوندمیسوریهواردترکیهمرزازافراداینکهبگیردراداعشچارچوبدرسوریهدرجنگبهمندانعالقهسیالب
بهارزمینینیروينداردقصدالمللیبینجامعهاگر: «گفتوي. اسدپیروزينهوخواهدمیراداعشپیروزينهترکیهکه

.«باشدمیرومیانهمخالفنیروهايکردنمسلحوآمادگیجایگزین،راهتنهاکند،اعزامسوریه

نندکحلراهوایینظامیمحمولهتوقیفقضیهنشدندموفقآنکارادرخودمذاکراتجریاندرپوتینواردوغانکهافزودباید
میپروازسوریهسويبهکهروسیمسافربريهواپیماي. کردمصادرهروسیهفدراسیوناز2012سالاکتبرماهدرترکیهکه

نویسیرمزوشنودهايدستگاهشاملکهآندومنظورهمحمولهوشدنشاندهزمینبه16فترکیجنگندهششتوسطکرد،
بدونشود،میارسالسوریهبهکهروسینظامیبارهايتوقیفکهفهماندصریحاً روسطرفبهاردوغان. شدمصادرهبود،

.یافتخواهدشدتترکیهتوسطدمشقمحاصرهاینکهوشدخواهدتکرارتردید

کردنمستردوخودخاكدرچچنینیروهايفعالیتمنعبرمبنیروسیهجمهوررئیسدرخواستبهزمانهماندرترکیه
.کردردشدتبهراروسیهفدراسیونبهچچنینیروهايرهبران

مرکزوانعنبهآنکاراغرب،نظراز. باشدمینامطمئنیشریکروسیهبراياوکرایناندازهبهراهبردينظرازترکیهاین،بربنا
ادهاستفبرندهبرگایناززودیادیرغربکهداردفرديبهمنحصرموقعیتروسیهگرایاناسالموطلبانجداییهماهنگی

ضمانتترکیه،درروسگردشگرمیلیوندویکیودالرمیلیارد35معادلترکی–روسیبازرگانیتبادالت. نمودخواهد
رکیهتبرتاثیرگذاريترمؤثرابزارازناتوواروپااتحادیهآمریکا،زیرادهدنمیرامسکوباشراکتبهآنکاراوفاداريمطمئن
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اقتصاديسودآندرجاريشرایطدرايعدهکههرچنداست،بزرگیاشتباه»ترکیجریان«طرحنظر،ایناز. برخوردارند
.دهندمیتشخیص

کرداجرارا»ترکیجریان«طرحنبایدچرا

خواهدهوابستکشوراینبهراخودوکردهتبدیلگازتوزیعمرکزبزرگترینوانرژيغولبهراترکیهخوددستبامسکو-1
دسایسبرگذاريتأثیرامکانهربسپارد،آنکارابهراانرژيبخشدرخوداروپاییسیاستوتجارتتمامکهروسیه. کرد

.دهدمیدستازراترکیهمقاماتژئوپلتیکی

در. ردکخواهدمطرحاروپااتحادیهبرايراخودشرایطفوراًشود،میتبدیلگازترانزیتعاملتریننیرومندبهکهترکیه-2
یمنگهخودکنکفشدرسالهادهطیراکشوراینوکردهتحمیلترکیهبهراخودشرایطکهبوداروپااتحادیهگذشته
وابستهترکیهبهاروپااتحادیهدفعهاینوشدهمنقلبدرجه180اندازهبهاوضاعترکیجریانطرحاجرايآغازباولیداشت
وآمدهمسکوبهترسیدهلغایتاروپايطرفازاروپاییکمیسیونرئیسمعاونشفویوچماروشگذشتههفته. شدخواهد

اختهسلولهخطاگرکهداداحتمالوي. کندانتخابترکیمسیرازغیرمسیريهرونکندراکاراینروسیهکهکردالتماس
.شودفراموشاروپابهگازاساسیکنندهصادرعنوانبهروسیهشود،

ومهسراسیلغایتکارروسیه،راهبرديمنافعبامرتبطکشورهايومناطققبالدرترکیهگیريموضعگرفتننادیده-3
دوسترژیمکهکندمیجهدوجدوماستراهبرديشریکسوریه،مخالفترینمهمترکیهمثال،براي. استايناسنجیده

.کندکناربرصحنهازرااسدبشارریاستبهسوریه

نیتامومنافعامراینکهکندمیمساعدت) داعش(رادیکالاسالمتوسعهوگیريشکلبهبیشترهرچهطوربهترکیه-4
استجدیديعثمانیسیاستپنهانیتبلورآن،ازحمایتوداعشباترکیهحدازبیشسازش. کندمیتهدیدراروسیهملی
گاهجایونقشتقویتبا. داندمیخودمالراآذربایجانجمهوريترکیه،. کندمیتهدیدرابزرگقفقازومرکزيآسیايکه

یاروییرودرجارياوضاعدرصورتایندراستممکنکهشدخواهدتقویتنیزآذربایجانژئوپلتیکیوزنوتوانمنديترکیه،
اینزیرادبمانتفاوتبیجدیدمسلحانهمناقشهبهنسبتتواندنمیروسیه. شودمشاهدهعطفنقطهیکارمنی–آذربایجانی

.دهدمیسوقراهاینبهراماگازپرومملیشرکت. داردارتباطکشورمانمنافعترینراهبرديبامناقشه

رامنطقهردآنکارامقابلاساسینیرويایران،ژئوپلتیکیواقتصاديسیاسی،موقعیتهمزمانکنیم،تقویتراترکیهاگر-5
ارحمایتوکمکدریافتبرايغرببهکشوراینآوردنروياحتمالکنیم،تضعیفراایراناگرولی. کردخواهیمتضعیف
وشایبهبیتواندنمیکاراینالبتهکهکردخواهددریافتکاملطوربهراحمایتوکمکاینایران. دادخواهیمافزایش

ظامنسرنگونیسويبهمستقیمراهخود،استقاللوحاکمیتحقازبخشیاقلحددادندستازایران،براي. باشدبالعوض
آنمنافعوروسیهبرايهولناكخوابتحققموجبوضعاین. استآنتبعاتهمهباغربیلیبرالرژیمبرقراريواسالمی
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سیاريبباهمراهوآمریکاسرکردگیبهغربزیراشدخواهدشروعروسیهفروپاشیکهنیستتردیديترینکوچک. شدخواهد
واهدخافتتاحرا) هاتحریمواوکراینیجبههباهمراه(روسیهعلیهسومجبههترینمهلکوتریننیرومندعربیکشورهاياز

.کرد

هانیجوايمنطقهسیاستچگونگیوشدهتبدیلاسالمجهانرهبربهنزدیکآیندهدرطرحایناجرايصورتدرترکیه-6
قابلغیرعواقبباايمنطقهنیروهايتعادلترکیه،گرايملیرهبراناشتهايوادعاهابهعنایتبا. کردخواهدتعیینرا

.بودنخواهدروسیهمنافعپاسخگويحالهردروضعاینولیخوردخواهدهمبهپیشبینی

. باشدمیانایروروسیهدشمنکهاستشمالیآتالنتیکنظامیپیماناساسیاعضايازیکیترکیهکهکردفراموشنباید-7
هدفعنوانهبروسیهتجزیهوتضعیفآمریکا،فعلینظامینظریهدر. استترکیهبالفصلرئیسپیمانایندرمتحدهایاالت

بنا. دکرخواهدبیشتريچههراستفادهناتوازمسألهاینحلبرايکهکندنمیپنهانمتحدهایاالت. استشدهاعالماساسی
.شدخواهدجلبآمریکاریاستبهغربروسیضدسیاستمداربهحالهردرناخواهخواهترکیهاین،بر

در. ببینیمارمشابهطرحیکدرترکیهرفتارچگونگیوضوحبهتوانیممیکنیم،بررسیرامشخصارقامدیگرباریکاگر-8
. کردندامضاترکیهبهگازمکعبمترمیلیارد10ساالنهصدوردربارهايساله25قراردادهمباترکیهوایران2006سال

اینبایستیایرانمذکور،قراردادموجببه. بودشدههماهنگالعادهفوقوقهریهقوهشرایطهمهوگذاريقیمتسیاست
هلولخطواردایرانیاولگازاینکهمحضبهولیکردراکارایندالرمیلیاردهاخرجباایران. بسازدخودپولبارالولهخط
هکرسیدجاییبهکار. شدگازقیمتدربازنگريخواهانبود،خردوعقلازدورگاهیکهشدهکهايبهانههربهترکیهشد،

هايهزینهیادآوريوقراردادمفادبرایرانتأکیدوجودبا. آورددرتعلیقحالبهکاملطوربهراگازصادراتبارچندایران
مجبورامرنهایتدرایران. کردمیپافشاريخودهايخواستبرندارد،ايچارهایراناینکهدركباترکیهلوله،خطساخت

.دهدتنترکیهشرایطباصادراتازسرگیريبهوکندبازنگريهاقیمتدرشد

******

درهمطرحاینفنیاسناد. استنشدهتعیینترکیساحلبهلولهورودنقطهونشدههماهنگهنوزگازانتقاللولهخططرح
ررسیبادامهبرناظرکهداردوجودترکیهوروسیهبینتفاهمیادداشتعنوانبهتنها»ترکیجریان«واقع،در. نیستدست

بردرارروسیهاستراتژیکیژئوجديخساراتخطرکهگازپرومناسنجیدهوغلطاندیشهاینکهامیدواریم. هاستبرنامهاین
نندتوامیگردند،میسوددنبالهمیشهکهآنان. نیستجاییتجاربرايبزرگسیاستدر. بماندکاغذرويهمینطوردارد،
.بدهنددستازلوله،خطیککنندهناراحتوگیرپاودستضمیمهو»تخصصیغیردارایی«عنوانبهراکشورتمام
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مکافاتبدونجدیدجنایت: اسراییل
پانکراتنکوایگور

کنیمفرض. شودمیتقدیمهوشآزمایشبرايسادهمسألهیک
آذربایجانجمهوريناحیهدراسراییلیمستشارانازگروهیکه
طرفازلحظههماندر. کنندمیحرکتباشد،ایرانباهممرزکه

موشکیضربهآنهاخودروهايبهکهشودمیظاهربالگرديایران
کشتهاسراییلینظامیانازنفرچندحملهایناثربر. کندمیوارد
: استچنینماسئوالحاالو. استژنرالآنهاازیکیکهشوندمی

راایرانساعت،چندازبعدجهانگروهیهايرسانههمه
المللیبیندادگاهمداخلهخواهانونامیدهمتجاوزوتروریست

متحدمللسازمانامنیتشوراياضطراريجلسهآنازبعدساعتچندآنهامتحدانوغربیهايکشورسرانشد؟خواهند
اتاقدامترینشدیدبهتوسلبامللسازمانچارچوبدروکردهاعالمشرارتمحورازبخشیراتهرانتادادخواهندتشکیلرا

کنند؟مجازاتراکشوراینمتقابل

ورتصایندرجهانیگروهیهايرسانه. گیردمیخودبهدیگريظاهروشکلمسألهکند،میراکارهمیناسراییلوقتیولی
ربانیقکهکنندوارونهايگونهبهراواقعیتفرصتبدتریندروکنندمسکوتراماوقعفرصتبهتریندرکنندمیسعی

هايآزاديو»المللبینحقوقتفوق«طرفدارانو»دمکراسیمدافعان«غرب،رهبران. شوداعالممقصراسراییلجنایت
مجازاتخودجدیدجنایتازايدراسراییلدیگر،عبارتبه. استنیفتادهخاصیاتفاقهیچکهکنندمیوانمودمختلف،
.هستیمامرهمینشاهداسراییلوسوریهمرزدرژانویه18حوادثبارابطهدرماکهشدنخواهد

دند،شمستقرجوالنارتفاعاتدرنیروهاجداییبانیدیدهکهمللسازمانصلحازحفاظتنیروهايافرادروزآنصبحاینک،و
رفطازکهکردندمشاهدهراپهپاددو) قنیطرهشمالدرواقع(الخشبجباتاآبادينزدیکیدرسوریهواسراییلمرزآسماندر

رويازهاپهپادپروازملل،سازماننمایندهحقفرحانگفتهبهکهاستگفتنی. شدندواردسوریههواییحریمبهاسراییل
.بودسوريواسراییلینیروهايجداییدرباره1974سالمیماه31مورخموافقتنامهازتخلفخودبهخودمرز

کهاییهاتومبیلستونسويبهاسراییلهوایینیرويبالگردکردند،تركراسوریههواییحریمهاپهپادآنکهازبعدمدتی
جنبشنمایندهشش: شدندکشتهنفر12هواییحملهآناثربر. کردشلیکموشکدوکردند،میحرکتسوریهخاكدر
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ازنفرششورسانندمییاريدولتیضدنظامیانشبهبامقابلهدرسوریهدولتبهآنمسلحهايدستهکهاهللاحزبشیعی
.کنندمیخدمتمستشارانعنوانبهسوریهامنیتنیرويوارتشدرکهاسالمیانقالبپاسدارانسپاهافراد

هايهدستفرماندهیبهپیشماهسهرسمی،غیراطالعاتبهبناکهبودمغنیهجهاداهللا،حزبطرفازشدگانکشتهمیاندر
عماددرشپکهاستگفتنی. بودشدهمنصوبجنگند،میجوالنارتفاعاتناحیهدرگرااسالمنظامیانشبهباکهجنبشاین

مستشارانمیاندر. شدکشتهموسادمأموراندستبه2008سالدراهللا،حزباطالعاتسازمانسرانازیکیمغنیهفایض
یپتسابقفرماندهوعراقوایرانبینجنگقهرماناسالمی،انقالبپاسدارانسپاهژنرالدادياهللامحمدایرانی،شدهکشته
.بودایرانیزداستاندرالغدیر

کندمیپاكراخودپايرداسراییل

درویواتلتبلیغاتیواحدهايولی. کردندخودداريموضوعاینتفسیرازحادثهاینازبعدبالفاصلهاسراییلرسمیمقامات
تروریستبهضربهکهپرداختنداطالعاتاینتزریقبهخارجیگروهیهايرسانهدرخودهايکانالطریقازموقعهمان
،»مسکوپژواك«رادیوطریقازگمانهترینابداعی. بودندکردهریزيبرنامهرااسراییلسرزمینبهحملهکهآمدواردهایی
موشکی)مؤلف–شدگانکشته(آنها: «نوشترادیواینکادرمفسرانازیکی. شداعالممتحدهایاالتواسراییلگويبلنداین

.»باختندجانهاتروریستهمهوشدهمنفجربالگردازبارانگلولهاثربرموشکاین. کردندمینصبماسرزمینبهضربهبراي

ردند،کنصبموشکپرتابسکويروشنروزدراست،ژنرالآنهاازیکیکهارشدفرماندهدوکهادعااین: کنیدقضاوتخودتان
باشد،تربزرگهرچهدروغ: استسازگارکامالًاسراییلیتبلیغاتهايسنتباادعااینالبته. استنکردنیباوروتخیلیادعاي

معلومآنکهازپسولی... باشد»خودي«دروغیناطالعاتاینمنبعچنانچهکنند،میباورراآنزودترروس»هايدمکرات«
یهفرضآنجايبهورفتزمینوشدآبکردند،میتهیهبارانموشککههاییتروریستفرضیهشد،کشتهکسیچهشد

ادعا. دآینمیدارندخودشومتمایالتباگرایاناسالمکهکردیمخیالکردیم،غلطشد،اشتباهمثالً کهگردیدظاهردیگري
باورشاید. نداشتاطالعیهیچهاماشینستونآندردادياهللاژنرالومغنیهجهادحضورازاسراییلارتشکهشودمی

صویرتچنین. دادندقراربارانگلولهموردراهااتومبیلستون»خودازدفاعمنظوربه«هااسراییلیکهشداعالمولینکنید
ضربتینظامیبالگردتهدیدبهناگهانمرزسويآندرجیپماشیندومسافران: کنیدمجسمخودذهندرراروغنرنگ

درودخازدفاعراستايدربالگردنفرات. کردمیپروازمرزامتداددرآمیزمسالمتطوربهکهپرداختنداسراییلهوایینیروي
مدرسهوزآمدانشیککردنپتهتتهبلکهنیستفرضیهحتیاین. کردندپرتابموشکدوآنهاسويبهتهدیدها،اینبرابر
.کندمیسکوتسابقمانندالمللیبینخواهترقیکذاییجامعهولی. دارندرفتاريانحرافاتکهاستکودکانیبراي

. ویندبگدروغآنهابرابردرخودازدفاعوهاتروریستدربارهزیاديمدتطینتوانستندگرااسراییلگروهیهايرسانهالبته،
انهسردخونقتلیککهکردثابتکهآمددستبهايکنندهقانعدالیلداد،رخقنیطرهناحیهدرکهآنچهازبعدروزچند
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درکهآمدعملبهسپاهژنرالواهللاحزبفرماندهانازیکیقتلجهتدرايشدهتهیهقبلازعملیات. استآمدهعملبه
.بودایرانیالقدساياسطورهفرماندهسلیمانیقاسمراستدستسوریه

تروریسمبامبارزهواویوتل

اییلاسر«کهداشتاظهاردادياهللامحمدژنرالومغنیهجهادقتلازبعدبالفاصلهتقریباًسوریهاطالعاتوزیرالزعبیعمران
گروهیهايرسانهکهاستطبیعی. »کندمیمداخلهجوالنارتفاعاتدرنبردهادرتروریستهايگروهکطرفازپردهبی
سوریهرداسراییلکهاستآمدهدستبهفراوانیدالیل. نبوددرستکاراینولیگرفتندنادیدهرااظهاراتاین»دمکراتیک«
.کندمیحمایتگرایاناسالماز

رایمناطقاسراییلهوایینیروي«کهاستدادهاطالعدفعاتبهکهنکردباوررااهللاحزبرهبراهللانصرشیخحرفتوانمی
مینولی. »کنندتعرضمناطقآنبهکوتاهیمدتازبعددولتیضدهايدستهاستقرارکهدهدمیقراربارانگلولهمورد
داردیتنگاتنگهمکارينظامیانشبهبااسراییلاطالعاتسازمانکهاستآنبردالکهکردتکذیبرامتعدديواقعیاتتوان

رداسراییلارتشاطالعاتسازمانواحدهاي. نمایدمساعدتاسدبشارسرنگونیبهکهآورددستبهرااطالعاتیگونههرتا
. نداشدهتقویتتوجهیقابلحددردهند،میارائهراسوریهخاكدرتحوالتدربارهاطالعاتتریندقیقکهجوالنارتفاعات

باارکیفیتکمبودوسیلهبدینوفرستندمیمنطقهبهوگماشتهخدمتبهمحلیساکنانمیاندرراخودمأمورانآنها
.نمایندمیجبرانکمیت

آمدهعملبهاخیرسالدوطیسوریهسرزمینبهاسراییلهوایینیرويضرباتتحلیلوتجزیهازهاگیرينتیجهترینجالب
:استشدهتهیه»رگنوم«روسیخبرگزاريتوسطفهرستیچهببینیم. است

وروسیهساخت» 2-1م-بوك«هايموشکحاملهاياتومبیلستونموشکیضربهاثربر2013سالژانویه30شب
شد؛منهدمسوریهارتشمخصوص

ستادبهجملهازوسوریهمسلحنیروهايتأسیساتازواحد40ازبیشبههواییضرباتسلسله2013سالمیماه5شب
آمد؛وارد105و104هايتیپهايپایگاهوچهارملشگر

»یاخونت«ناوضدهايموشکآنجاکهشدمنهدمهواییضربهوسیلهبهموشکیمهماتانبار2013سالجوالي5روز
شدند؛مینگهداريروسیهساخت

کهکردبمبارانراهاییکامیونستونلبنانوسوریهبینمرزناحیهدراسراییلهوایینیروي2013سالاکتبر21
نمود؛میمنتقلرااهللاحزبهايدستهبرايایرانازارسالینظامیتجهیزات
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125-اسسامانههايموشکآنجاکهآمدواردضربهارتشیمهماتانباربهالذقیهنزدیکیدر2013سالاکتبر31شب
شد؛مینگهداري) است»پچورا«آنصادراتینام(»نووا«روسی

کردواردضرباتدمشقالمللیبینفرودگاهنزدیکیدرانبارهاییبهاسراییلهوایینیروي2014سالدسامبر7باالخرهو
.بودشدهارسالسوریهبهروسیهازتازهکهشدمیدارينگهروسیهارتشمخصوصتجهیزاتآنجاکه

قیقتاً حکسیچهازوگرفتهراکسیچهطرفسوریهدراسراییلاینکهدربارهتواندمیکسیحمالتاینشماريبرازبعدآیا
ستدبرمبنیاویوتلرسمیاظهاراتهمهکهاستنشدهمتوجههنوزکسیآیاباشد؟داشتهتردیدکند،میپشتیبانی

گمانبهاست؟بودهدروغپاتاسراز»منطقهدراسالمیتروریسمرشدازنگرانی«وسوریهداخلیجنگدرنداشتن
وسیلهای»خودازدفاع«فقطدیگرمواردهمهدر. باشدآنهامخالفکسیکهاستوضعیتیتروریسماسراییلی،سیاستمداران

.استکاردرمسکووتهراندمشق،علیهجنگبرايمناسبی

مسکوگیريموضعبهنگاهی

ناسبیمبسیارموقعسوریه،حاکمیتحقنقضباوجرمکنندهسنگینشرایطباتوأمقتلآوردنعملبهمنظوربهاسراییل
هبمقابلهجوابتواندنمیجنبشاینواستشدهپخشعراقوسوریهلبنان،جبههسهدراهللاحزبنیروهاي. کردانتخاب

اتمذاکرپایانمعنیبهایرانیطرفتندحرکتهر: بودنقصوعیببیهمتهرانبارابطهدراویوتلمحاسبات. بدهدمثل
کمابیشپاسخامکانازجاريشرایطدرایرانامر،حقیقتدر. بودخواهدهاتحریمفوريتشدیدوايهستهبرنامهدرباره
استیالمللبینعمومیافکاربهمراجعهدارد،برتواندمیایرانکهگامیتنها. استمحرومشهروندانشعلیهجنایتبهشدید

.استنیفتادهتوجهیشایاناتفاقهیچکهکردندوانمودجهاندرولی

ورآویگدعلتهمینبه. کندمینگرانیاحساسحقبردارد،دستدررا»برندهبرگ«اینکهشرایطیدرحتیاسراییلاما
رارقفشارتحتراسوریهواهللاحزبایران،روسیهکهکرددرخواستمصرانهوشدمسکووارداسراییلخارجهوزیرلیبرمان

صرفهبرايوهمزمانلیبرمان. کندمتقاعداسراییلیتجاوزوقتلبهواکنشدرمتقابلتدابیراتخاذازامتناعبهراآنهاوداده
کردهتخاذانادرستیمواضعایرانايهستهبرنامهبهنسبتمسکوکهداداطالعالوروفسرگئیبهمسکو،بهدیگرپروازجویی
بهرامواضعیناتاسخبرگزاريبامصاحبهدراسراییلیدیپلماسیرئیس. کندمیپافشاريآنتغییربراسراییلاینکهواست
گروهباردیگتوافقاتهمهواستقبولقابلایرانايهستهتوانکاملنابوديتنهااسراییلنظراز: «دادتوضیحفهمقابلطور

.»شودمیمحسوباشتباه1+5

وجودمعیاریکزمینهایندر) مؤلف–اسراییل(مابرايمجموع،در: «گفتروسطرفبرايخوددرسادامهدرلیبرمان
کهیمدارانتظار. رسیدندتوافقبهشیمیاییهايسالحنابوديدربارهمتحدهایاالتوروسیهکهاستسوريالگويآنودارد

غنیاورانیومتماموشوندنابودبایدموشکیبرنامهواورانیومسازيغنیوسایلهمه. شودعملیالگوهمینایرانبارابطهدر
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اینفقط. شودبردهدیگر،جايیامتحدهایاالتروسیه،ازاعمجاییهرایران،ازخارجبهبایدباالترو%4,5سطحدرشده
.»ماستطبعبابعملشیوه

وردآوروسیهبههم»هویج«یکاسراییل،ناپذیرسازشمواضعاینازمسکوشدنغمگینوناراحتازاجتناببرايلیبرمان
فرطازماهمههاحرفاینازبعدظاهراً. کندگريمیانجیاسراییلی–روسیمناقشهدراستحاضراسراییلکهداشتاظهار

یهعلگرانهسرکوبعملیاتبهیفکیآیابود؟خواهدمعناچهبهگريمیانجیاین. گنجیمنمیخودپوستدرخوشحالی
تهگسیخلجامتبلیغاتبهآیاکرد؟خواهدپرداختراگازصادراتبابتمسکوبهخودهايبدهیآیادهد؟میپایانخودمردم
کند؟متقاعدروسیهبهکریمهپیوستنرسمیشناساییبهراغرباسراییلشایدداد؟خواهدپایانروسیضد

آستانهدرروسیهخارجهاموروزارتوجوداینبا. دانستمیبله،آورد؟خواهدخودباچیزيچهلیبرماندانستمیمسکوآیا
وسیهردر: «بودآمدهآندرکهکردمنتشرراآمیزيتملقشیرینبیانیهاش،گستاخانههايخواستطرحومسکوبهويورود

همیتامختلفهايزمینهدردوجانبههايهمکاريوقفهبیتوسعهبرايوکردهقدردانیاسراییلباسنتیدوستانهروابطاز
بخشیدهجدیديتحركالمللیبینوايمنطقهاموردربارهسیاسیگفتگويبهالوقوعقریبمذاکراتکهداریماعتقاد. قایلند

.»شدخواهدترپیشرفتهسطحبهماکاريروابطارتقايساززمینهو

بیاندازند،تفآنهاصورتبهاگرحتیوکنندتحملراکشورهابرخیرفتارهرحاضرندمسکومسئولینبرخیکهآیدمینظربه
کهیروسهايمحمولهبمباراندربرگیرنده»اسراییلباسنتیدوستانهروابط«اگر. است»الهیشبنم«اینکهگویندمی

لاسراییدریایینیرويوهوایینیرويتجاوزکارانهعملیاتوکندمیارسالدمشقدرخودمتحدومشروعدولتبرايمسکو
وترسباعثروابطاینبه»مکملتحركبخشیدن«نتیجهتصورحتیباشد،سوریهبهشدهاعزامباريهايستونعلیه

.شودمیوحشت

******

سراییلابارابطهدربلکهاستپوچتنهانهادعااین. شودمیخمخوبکمرشکهاستاینخوبدیپلماتنشانهکهگویندمی
ولیکردهخمراخودکمراویوتلباگفتگودرآن،روسیقسمتجملهازو»جهانیخواهترقیجامعه. «استشدهمنسوخ
کهکندنمیخطورذهنشانبهتازهفکریکاند،شدهمنجمدچاپلوسانهحالتایندرکهآنهاییازکسی. استنکردهراست
واهللاحزبوسوریهایران،حقدرامروز-جدیدجنایاتبهاسراییلیهايشاهینکهشودمیباعثمجازاتعدمبهاعتقاد

.دهندتن-نهندمیپوشسراسراییلناپسندرفتاربروکردهمسکوتراجنایاتاینکهآنهاییحقدرفردا
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است؟آوردهچیزيچهروسیهجمهوررئیسبرايوالیتیاکبرعلی

رئیسویژهفرستادهوالیتیاکبرعلیمالقاتدربارهرسمیاطالعیه
باایرانمعظمرهبرالمللیبینمشاوروایراناسالمیجمهوري
اطالعچیزيازاینکهازپیشروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیر

برگزارعلنیغیرجودرمالقاتاین. کندمیایجادسئوالبیشتردهد،
میاجازهخودبهجسارتاًلذاو. استنشدهفاشآنجزئیاتوشده

.نماییمسازيشبیهرارویداداینفرضیمحتوايدهیم

ولی. ردکپوتینوالدیمیرتسلیمراروحانیحسنپیاموالیتیاکبرعلیروسیه،جمهوررئیسمطبوعاتیسرویسگزارشبه
بانفوذو»وزنسنگین«سیاستمدارانازیکیوالیتی. گردیدانتخاب»برنامه«عنوانبهشخصهمینچراببینیماستجالب
. کردمیکاررهبردفتردرآنازبعدوبودایرانخارجهاموروزیرسمتمتصدي1997سالتا1981سالازکهاستایرانی

جمهوريمجریهقوهریاستبهروحانیحسنشدنانتخابازبعدوکردهشرکت2013سالجمهوريریاستانتخاباتدروي
.شداستراتژیکتحقیقاتمرکزرئیسمقامدرويجانشیناسالمی،

خارجیتسیاسامرحقیقتدرکهاستآنهاییازیکیاو. استراهبردينظیرکمتفکربانیرومندسیاستمداريوالیتیدکتر
التحشد،آوردهکهایرانجمهوررئیسپیامکهکندمیثابتنفسهفیروسیه،بهويشخصیسفر. دهندمیشکلراایران
. استمعظمرهبرباپیاماینمحتوايشدنهماهنگنشانهاینکهاستاینهمهازمهمتر. دارداصولیومهمالعادهفوق

بهتیوالیکهراپیامیمحتوايازايگوشهمستقیمغیرطوربهتواندمیهمروسطرفازجلسهدرکنندگانشرکتترکیب
.کردندشرکتمالقاتایندرروسیهانرژيوزیرنواكالکساندروخارجهاموروزیرالوروفسرگئی. سازدفاشآورد،مسکو
زرگبقراردادهايزیرااستشدهتبدیلروسیهوایرانبیناقتصاديروابطواقعیمتخصصبهگذشتهسالیکطینواك

یجهانهايقیمتسقوطازبعدکهبوددادهسفارشنواكبهروسیهجمهوررئیس. شدندتهیهويطریقازتهرانبااساسی
ئوالسعالمتزیررا) روسیکاالهايباایرانینفتمبادلهدرباره(تهرانومسکوبین»نفتیبزرگقرارداد«مصلحتکهنفت
ینا. دهدقرارمطالعهموردراخامموادازاستفادهبدونکشورماندوبیناقتصاديشراکتجدیداشکالبهتوسلامکانبرد،

درهرانتابتکاراتدربرگیرندهآورد،مسکوبهوالیتیاکبرعلیکهایرانجمهوررئیسپیامکهآیدمینظربهمنطقیگمانه
درگیرد،میشکلایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتپیرامونکهاوضاعی. باشدمیاقتصاديهايهمکاريتوسعهزمینه

.کندمیمساعدتکاراینبهزیاديحد
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آمریکاکنگرهحجتاتمام

کهشدباعث2016سالجمهوريریاستانتخاباتدرآنهانامزدخوبشانسوکنگرهانتخاباتدرخواهانجمهوريپیروزي
لساژانویهماهدرشدموفقآسامعجزهطوربهاوباماباراكدولت. بگیرندايتازهجانایرانبهنسبتشدیدخططرفداران

ايهتحریماعمالوایرانعلیهفعلیهايتحریمتشدیدبرناظرکهکندپیشگیري»منندس–کركقانون«صدورازجاري
جاملوزیرنخستنتانیاهوبیبیازدعوتوکردهاشتباهخواهانجمهوري: دارددنیويعاديعلتمعجزهاینالبته. استمکمل

ایرانبهبتنساوباماباراكسیاستنتانیاهوکهبودآنبرفرض. نکردندهماهنگسفیدکاخباراکنگرهبهاسراییلگسیخته
.بگیردانتقادبادبهرا

دادنرأيازشدند،ناراحتشدتبهخودحزبیرفیقوجمهوررئیسحقدرتشریفاتنقضاینازکهکنگرههايدمکرات
حزبهبهمجرسینیوایالتازسناتورمنندسروبرتیعنیآنطراحانازیکیاینکهولوکردندخودداريقانونیطرحاینبه

هبرسیدگیکنگره. دارداضافیعوارضبلکهاستموقتتنهانهزمینهایندراوباماباراكپیروزيولی. داردتعلقدمکرات
همآن-مارسماه24تاایرانباتوافقاگرکهدادحجتاتماماوبامابهوکردهموکولآیندهماهدوتارامنندس-کركقانون

لیهعجدیدهايتحریمنشود،حاصل-باشدسعوديعربستانواسراییلسنا،مجلسهايشاهینطبعبابکهايگونهبه
.یافتخواهندشدتموجودهايتحریموشدهاعمالتهران

. هرانتنهوکنداجراراکنگرهاولتیماتومتواندمیمتحدهایاالتجمهوررئیسنهکهاستروشنوواضحغرضبیناظرهربر
تحدانشانموهاشاهینعالقهموردویرایشولی. شدنخواهدتأییدکنگرهتوسطباشد،قبولقابلایرانبرايکهايموافقتنامه

عقادانامکانبهایراندرسیاسینیروهايبرخیگذشتهدراگر. گردیدنخواهدتأییدتهرانتوسطهرگزریاضواویوتلدر
طلبانحاصالواهیهايخیالبودنشکنندهواساسبیآمریکاکنگرهتصمیمپیدراکنونبودند،امیدوارواشنگتنبامعامله
چهیبه»شراکت«اینراهدرآمریکالذاوندارداحتیاجیشریکعنوانبهایرانبهمتحدهایاالت. استگردیدهروشنتهران

زیاديتردیدوشکباکهمعظمرهبرخودوایرانکارانمحافظهگیريموضعصحتامر،حقیقتدر. دادنخواهدتنگذشتی
ند،نگریستمیغربباروابطبخشیدنبهبودبرمبنیخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدوروحانیجمهوررئیسهايتالشبه

.کردفراهمراگیريموضعایندلیلخوددستباواشنگتنخود. استرسیدهاثباتبهدیگرباریک

ایرانراهبرديانتخاب

ازاريبسیاست،ناپذیراجتنابلذاواستعینیضرورتیکتهران–مسکوروابطنزدیکیکهنوشتمی»روایران«وقتی
لیغاتتبازايجنبههاحرفایندرکهکردندمیخیالوکردهگوشتردیدوشکوتکبرباراهاگیرينتیجهاینمنتقدان،

حقیقتدرولی. گیرندمیاشتباهواقعیتباراخودآرزوهايکشوردوبینشراکتروسطرفدارانآنها،عقیدهبه. داردوجود
صولیادركبرنیزوجریاناتجانبههمهتحلیلوتجزیهواوضاعبهآگاهیبربلکهاحساساتبرنهماهايگیرينتیجهامر

.دارندنظرمداسالمیجمهوريخارجیسیاستطراحیضمنایرانعالیرتبهمسئولینکهبوداستوار
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ازرانایشهروندانبهرسید،پوتینوالدیمیرحضوربهدیروزويمشاوروالیتیاکبرعلیکهایرانمعظمرهبرايخامنهعلی
بوددهآمويسایتدرشدهمنتشربیانیهدر. دادهشدارجاريسالاوایلآمریکاباتوافقبهرسیدنبهامیدهابودناساسبی
احتمالبهاوکند،نمیممانعت5+1گروهنمایندگانباایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتبرگزاريازرهبراینکهوجودباکه

اهگذشتبهایراناگرحتیکهکنندمیاعالمپردهبیهاآمریکایی: «استآمدهبیانیهآندر. ندارداعتقادهاتحریمرفع
اعتماداآنهبهبایدواقعیتاینبهعنایتباآیا. شدنخواهدلغوفوراًایرانیضدهايتحریمدهد،تنخودايهستهبرنامهدرباره
»کرد؟

ندکنتالشبیشتروکشیدهدست»واهیهايخیال«ازکرددرخواستایرانیانازکشوربرايسرگشادهپیامهماندررهبر
اینکهبربنیمطلباناصالحبیاناتبهپاسخاین. باشندداشتهمصونیتغربیهايتحریمبهنسبتایرانیجامعهواقتصادکه

ایناباینکهبدونمعظمرهبر. بودنیزباشد،میاقتصاديمشکالتعلتتهرانغربیضدگیريموضعوآمریکاییضدخط
وبهیکجانهايتحریمخالفبرایران«کهشدیادآورمنتقدانبرايوکشیدخطبحثایندورخودپیامباکند،مناظرهگروه

مییعمیقاشتباهدارد،دیگرينظرکسیاگرولیاستیافتهدستجديهايموفقیتبهعلموصنایعدرعدیدهمشکالت
بایداسیاستوجهاینکهوشدشناختهناکامطلباناصالحگرایانهغربخطکهشدمعلومرهبربیانیهآنازبعدواقع،در. »کند

شمتحدانوآمریکابامذاکراتتوانکهشودمبذولشرایطیدراسالمیجمهوريداخلیوخارجیسیاستطراحیچگونگیبه
.نیست»تشریفاتیضرورت«جزچیزيوکشیدهته

پوتینوالدیمیرباوالیتیاکبرعلیمالقاتدربارهدیگرسخنی

بهوکردهدنبالراخودمستقلسیاستکاملطوربهدهدمیاجازهتهرانبهآنهاباشراکتکهدارندوجودکشوردوفقط
تاآمریکاايمنطقهمتحدانسعوديعربستانواسراییلبا»سردجنگ«ازاعمخارجیهايچالشوتهدیدهابامؤثرطور

.دهستنچینوروسیهکشوردواین. کندمقابله-مرزيفراکاريبزهوافراطیگرایاناسالمطلبیتوسعهبارویارویی

دروتهگرفراهمدیگردستجینپینگشیوروحانیحسنپوتین،والدیمیرکهآلیایدهتصویرکهاستروشنهماینولی
چینییاایرانیهايآهنگازیکییا»مسکوحومههايشب«روسیآهنگوکنندگردشتهرانیاپکنمسکو،هايپارك

وابطرتوسعهازاالمکانحتیپکن،باسیاسیجدينظرهاياختالفنبودندرتهران. یافتنخواهدتحققهرگزکنند،زمزمهرا
. تاسمنطقیرفتاراین. کندمیبازدارندگیخود،بازاربهچینیکاالهايگستردهورودازتر،دقیقعبارتبهیااقتصادي

ند،کبازچینساختترارزانمصرفیکاالهايبرايراخودهايدرهمهایراناگرونیستمقایسهقابلهمباکشوردواقتصاد
.بکشدخطخودصنایعهايشاخهبرخیدورباید

همهدردلتعابرقراريیعنیایرانیسیاستکلیدياصلازپیرويباتهران. آیدنمیوجدبهوضعاینازپکنکهاستبدیهی
رژي،انبخشنظیرراهبرديهايبخشدرخصوصبه. داردفراوانیعالقهایرانیاقتصاددرروسیهحضورگسترشبهها،زمینه
.غیرهونقلوحملصنعتی،تجهیزاتتولید
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دروالتتحبهتوجهباباید»نفتیبزرگقرارداد. «کندمیتعیینراایرانوروسیهبیناقتصاديروابطروزدستورامرهمین
راایراناتمیانرژيدرروسیهحضورکه»اتمیقرارداد. «شودتکمیلواصالحجديطوربهنفتجهانیهايقیمتزمینه
بارهببزرگیپیشرفتتوانندمیکهدارندوجوددیگرطرحچهاراقلحدولی. گرددمیاجراوشدهامضااست،کردهتثبیت
کشاورزيمحصوالتصدوروگازبازارهايدرهمکاريایران،آهنراهنوسازيوبازسازيدرشرکت،»انرژيپل«یعنیآورند
.استشدهاعمالآنعلیهکههاییتحریماثربرروسیهخساراتازبخشیجایگزینیبرايروسیهبهایرانی

فاوتمتتخصصباشخصیاینکهونبودالزمآهنراهمسایلحلبرايمالقاتایندرالوروفسرگئیحضورکهاستبدیهی
انتهرجدیدپیشنهادهايکهکردفرضتوانمیلذا. بودالزمکشاورزيبخشمسایلحلبراينواكالکساندرتخصصبا

ورجمهرئیسبرايایرانجمهوررئیسطرفازوالیتیدکترکهاستشدهگنجاندهپیامیدرانرژيبخشدرهمکاريدرباره
.استآوردهروسیه

بهروسیبرقنیرويمگاوات500صدوربرناظرکهاستکشورماندوبین»انرژيپل«طرحاجرايهمهازقبلمنظورمان
هزینههکاستگفتنی. استایراندرنیروتوزیعهايشبکهکاملتقریباً آوريروزبهونیروتولیدهايظرفیتساختایران،
تهرانتصمیمبارابطهدرکهکنیمخاطرنشانداردجارابطهایندر. استدالرمیلیارد10الی8معادلکاراینجمعیهاي

. دشنخواهدگرانمحسوسیطوربهکشورماندوبرايقرارداداینمتقابل،هايپرداختبرايملیهايارزازاستفادهبرمبنی
مینظرهب. باشندداشتهوجودسودمندمتقابالًوجالباندازههمینبهچیزهاییایرانیهايپیشنهادبستهدرکهنیستبعید
.شدخواهیممطلعپیشنهادهااینازوقتاسرعدرماکهآید

******

پیامابتهران. استمهمترهمهازروسیهجمهوررئیسباوالیتیاکبرعلیمالقاتسیاسیجنبهبلکهاقتصاديجنبهنهولی
ابانتخبرنیزوخوردنمیآبمتحدهایاالتبامذاکراتازچشمشکهدهدمیعالمتمسکوبهخودفرستادهانتخابباوخود
رائهاانتخاباینضمانتعنوانبهرااقتصاديجديامتیازاتتهران. نمایدمیتأکیدروسیهباراهبرديشراکتنفعبهخود
میآرزوقلبصمیماز. استآوردهدستبهخودسیاستشرقیمحوردرجهشیپیشرفتبرايفرصتیدوبارهمسکو. دهدمی

.شوداستفادهروسیه،درایرانیضدالبیمقاومتخالفبرفرصتاینازباالخرهکهکنیم
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استروسیهوفايبادوستایران
والدیمیر اونیشنکو

وبسیجآن،هدفکهآمدوجودبهسازمانیمسکودر
جامعهگرايایرانسالمهاينیروهمهکردنیکپارچه

.استروسی

سرنوشتبهنسبتکهآنهاییهمهوایرانروسدوستانما،براي
میماندنییادبهروزيژانویه،22روزنیستند،تفاوتبیایران
زمستانیدرخشانآفتابباالخرهکهخاطراینبهفقطنه. باشد

موقعبیشدنآبوگرماازبعدطبیعتوکردروشنرامسکو
ها،خانهحیاطدردرختانکهبخشیدخفیفیسرمايمابهبرف،

درپیشسال90کهنبودهماینعلتش. شدندآراستهايزدهیخشبنمبهآناثربرمسکوهايپاركوهابولوارها،خیابان
دومجهانیجنگدربزرگپیروزيسالگردهفتادمینسالدر. بودسپردهجانجهانکارگرانرهبرلنینوالدیمیرروزهمان

جدیدساختارمؤسسینجلسهاولینمسکو»ناسیونال«هتلدرژانویهماهروزایندر. بودخواهدزیادهاسالروزاینگونهاز
وبسیجشاملشد،اعالمکهسازمانایناهداف. شدتشکیل((RISOSاجتماعیروابطایرانی–روسیشوراينامبهاجتماعی
یسیاسعلومکارشناسانوتجارروحانیون،روشنفکران،وهنرمنداناجتماعی،هايسازمانمردم،وسیعاقشارکردنیکپارچه

.باشدمیایرانی–روسیهايهمکاريشدهاستفادهکمتروعظیمهايالیهتوسعهبهبخشیدنجدیدتحركجهتدر

ونويمعلحاظبهکهرانیکیوخیروعدالتراهبایدآفتاباشعهکهبودندعقیدههمجلسهایندرکنندگانشرکتاکثر
ورايشکهکردندجلبواقعیتاینبهراحضارتوجهجلسهافتتاحضمن. کندروشناست،شدهاعطاایرانوروسیهبهتاریخی
تنامهموافق. استیافتهخاتمهتهرانبهروسیهدفاعوزیرشویگوسرگئیسفرتازهکهشودمیتأسیسشرایطیدرجدید

توجهیقابلومهمتحولکهاستآنازحاکیرسید،امضابهآنجاکهفنی–نظامیونظامیهايهمکاريدربارهچارچوبی
مرکزمدیرصفروفرجبمراجعهمستقیمبرآینداینکهامیدواریم. استآمدهپدیدایرانبهنسبتکرملینگیريموضعدر

18بزرگخبريکنفرانسدرروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیربه»ایرانباتجارت«مجلهناشرومعاصرایرانیمطالعه
سازماناهدافدربارهخودگزارشدراجتماعیروابطشورايسازمانیکمیتهرئیسعنوانبهصفروف. باشد2014سالدسامبر
ابتکاربهکهبودجمهوررئیسپاسخوپوتینوالدیمیرازويسئوالهمانا. دادقرارجلسهکاراساسرامحورهمینجدید

طرفازروسیهاجتماعیوحکومتیساختارهايدادنقرارمخاطبجدیدشکلواقعدرکهبخشیدتحركشورااینتشکیل
داردنقصدونیستمخالفسازمانیکاجتماعیروابطشورايکهکردخاصیتأکیدباید. استروسیهمردموسیعهايتوده
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زاقبلکهاستمشورتیاجتماعیساختاریکاین. بگیردراایرانزمینهدردیگرموجودهايساختارودولتینهادهايجاي
ینهزمهمهدرایرانباروابطتحکیموتوسعهاهمیتدقیقادراكومعنويمبناي. کندمساعدتدولتیهايارگانبهبایدهمه
.دهدمیتشکیلراآنکاراساسها،

مسایلبارهدرمباحثهبخشروحخطشد،استماعاساسیگزارشازبعدهمهازاولکهپروخانوفالکساندردرخشانسخنان
بودروشن.بودآنساختاروشوراریاستانتخابزمینهدرپیشنهادياسنادتأییدشاملکهکردتعیینراتشریفاتیظاهربه
واهندخراخودتصمیمآرااتفاقبههمینطوروهستندفکرهمآمدند،همگرد» پسکوف«تاالردرکهنفريشصتازبیشکه

مدياحمحمودباهامالقاتجملهازوایرانبهويسفرهاينشدنیفراموشتأثیرازتعریفازبعدپروخانوفالکساندر. گرفت
القانهخعقلواجتماعیهاينیروبسیججزراهیجدیدشورايکهنمودتأکیددیگرباریکاسالمی،جمهوريسابقرئیسنژاد

نکشورمادوبرايهاتحریمشرایطدرکهنداردخارجیدشمنانبانیزوروسیهداخلدرساالريدیوانوتحجربامبارزهبراي
.اندشدهمشترك

یهروسمفتیاتشوراينمایندهآبیانوفرناتیعنیروسیهمذاهبنمایندگانسخنرانان،همهازاولکهاستدارمعنیهماین
باهبیمذروابط. دادندقرارمخاطبرامؤسسینمجلسروسیهارتدوکسکلیساياعظماسقفنهادطرفازکاشیتسینایلیاو

سیرمدرشوراآمیزموفقیتفعالیتضمانتاینکهداردمنظمحالتزمینهایندرکارواستشدهبرقرارکهمدتهاستایران
.افشانندمیهاملتبینراآنهايبذرخوارجهاننیروهايکهاستعدالتیبیوخشونتشر،بامبارزه

بابارزهمهدف: «گفتوي. کردپشتیبانیاندیشهاینازخودفیلسوفانهسخنانباروسیهاسالمیکمیتهرئیسجمالحیدر
. »کنیممیهمراهیراهمدیگرمسیرایندرماکهاستمبرمروسیهوایرانبرايدیگروقتهرازبیشجهانیشروشیطنت

.دباشمیروسیجامعهگرايایرانسالمنیروهايبسیجبرايممتازيابزاراجتماعی،روابطشورايپیشنهادهايوتصمیمات

ینهمبه. کردندصحبتگوناگونمحورهايدرایرانی–روسیروابطکردنفعالضرورتدربارهنیزکنندگانشرکتسایر
یتخصصکاريکمیسیوندهازبیشجمعی،دستهرهبريارگانعنوانبهشورارئیسههیأتبرعالوهشدپیشنهادمنظور

املتعتوسعهواقتصاديوبازرگانیهايهمکاريکردنزندهجهتدرپیشنهادهاطراحیآنها،اساسیهدفکهشوندتشکیل
.استدیگرهايزمینهوگريگردشورزش،بهداشت،آموزش،فرهنگ،علم،زمینهدر

بهایرانزمینهدرجمهوررئیسخودهايوعدهودولتتصمیماتهمهکنونتاکهکردنداعالمتلخینگرانیباسخنرانان
ولتدکارمندانمتوسطردهسوءنیاتوکارشکنییاساالريدیوانمردابدرشوند،اجراواقعیوثمربخشطوربهاینکهجاي
برخیطرفازکهگروهاینباانفراديمبارزه. اندگردیدهغربیلیبرالیسمایرانیضدروحیهدستخوشکهاندشدهغرق

خاذاتمنظوربه. نداردفایدهشود،میمشاهدهاست،شدهبستههاتحریمخاطربهکهبانکیبخشدرجملهازوکارآفرینان
.استالزماجتماعیروابطایرانی–روسیشورايعمومیافکاردادنشکلوجمعیتصمیمات
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شاهرژیمسقوطزمانازراخوددورانبدترینشیطانی،شومارادهحکمبهگویاایرانبااقتصادي–بازرگانیهايهمکاري
بیانایراسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونبیناقتصادي–بازرگانیساالنهتبادالت. کندمیتجربه1979سالدرپهلوي

هروسیفدراسیونجمعیبازرگانیتبادالتدرصدصدمچندکهباشدمیدالرمیلیارد1زیرحاضرحالدروکندمیافتوقفه
ديجدیقراردادهیچسپتامبر،ماهدرمشتركکمیسیونجلسهدرایرانباجدیدپروتکلامضايموقعاز. دهدمیتشکیلرا

حدازفعالیتاین! اندکردهموافقتمسألهومورد100ازبیشوجودباطرفینکهاستحالیدراینو. استنشدهمنعقد
گذشتهنروسیهفدراسیونمناطقوایرانهاياستانبینتعاملدربارهمعینیتوافقاتوبازرگانینمایندگیهايهیأتتبادل

علیقتحالبهاينشدهشناختهدلیلبه) کاالهاعوضدرنفت(نفتیبزرگموافقتنامه. استنگردیدهانجامجديکارهیچو
شورا.شدمطرحپوتینوالدیمیرازصفروفسئوالدرکهافتادندمسألهاینیادبهجلسهدرکنندگانشرکت. استآمدهدر

.کندمطرحکشورمسئولینبرابردرشدیدطوربهرامسألهاینمجدداً بایدتردیدبدون

برايراراهکشوردوامنیتتأمینزمینهدرفعلیتعهداتونظامیهايهمکاريزمینهدرتفاهمحسنوتوافقاتشاید
ردکاربخصوصبهوفنی–علمیتعاملمزرعهمثال،براي. بکنندهمواروصافاقتصاديراکدمحورهايزمینهدرپیشرفت
ايگرغربهايتکنوکراتآشکارمیلیبیخاطربههمورفتههاتحریمهرزهعلفبارزیرهمجهانیپیشرفتههايفناوري

.شودنمیزدهشخمخود،ایرانیشرکايباهمکاريبهروس

جملهازبرخوردارند،مشتركحریفانبامقابلهدراشتراكوتعاملمتعددوجوهازخارجیسیاستزمینهدرایرانوروسیه
بهوتروریستیخطراتومخدرموادقاچاقبامقابلهبرايآمادگیسوریه،دراسدبشاررژیمازمستقیمحمایتوهمبستگی

تپیشرف. روسیهوایرانمرزهاينزدیکیدراروپادرناتونظامیساختارهاياشاعهونفوذگسترشبامقابلهداعش،خصوص
دربارهوموردایندرمؤسسینجلسهدرکنندگانشرکت. استشدهحاصلخزرمورددرتوافقبهرسیدنزمینهدرخوبی

اجتماعیروابطشورايتشکیلطرحمقدماتیبررسی. کردندصحبتتأسیسحالدرشوراياهدافعنوانبهدیگرمسایل
صداي«شدنبارزباعلناً اقلحدیاکنندمیپشتیبانیآنازدولتینهادهايوحکومتیهايساختارازبسیاريکهدادنشان
وسعهتوزارتتبریکپیامحال،هردر. کنندنمیمخالفتنیست،آسانیوسادهزمینهسابقمانندکهایرانزمینهدر»مردم

قتصادياتوسعهوزارتکهاستآمدهپیامایندر. دانستکلیديپیشرفتتوانمیراشد،قرائتجلسهدرکهروسیهاقتصادي
افلمحسطحدرایرانی–روسیهايهمکاريتوسعهدرشورااینکهکندمیاطمیناناظهاروکردهاستقبالشوراتشکیلاز

.کردخواهدایفابسزاییسهمسیاسیواجتماعی

رکتشبرايروسیهبازرگانیمحافلنمایندگانوروشنفکرانسیاسی،واجتماعیهايشخصیتروسیه،قدرتهايشاخهاکثر
روابطایرانی–روسیشورايرئیسسمتبهصفروفرجبجلسهایندر. بودندشدهدعوتRISOSمؤسسینجلسهدر

وهاموفقیتدشوارکارایندراوبرايوگفتهتبریکصفروفآقايبهراشایستهانتخاباینما. شدانتخاباجتماعی
!آرزومندیمبزرگیخالقانهدستاوردهاي
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