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چکیده مطالب

وسییعنیایراناسالمیجمهوريجشنبزرگترینوسالگردمهمترین
ونزدیکخاورتاریخدرکهرویداديانقالب،پیروزيسالگردششمین

) 2015فوریه(41شمارهمطالببرکرد،افتتاحجدیديعصرمیانه
شمارهاینمطالباکثردرلذا. استگذاشتهاثر»معاصرایران«ماهنامه

درنظیرکمدولتایندستاوردهاينمایشآرزوينهانوآشکارطوربه
.شودمیمشاهدهخارجیسیاستصحنه

غربیهايتحریمبامقابله: ایران«عنوانتحتمقالهبامجلهشمارهاین
میخاطرنشانمقالهایننویسنده. استشدهافتتاح»بانکیزمینهدر

تحریمحلقه،2005سالدرایرانايهستهبرنامهازسرگیريبا: «کند
طوربهآمریکامتحدهایاالت. شدترتنگایرانبانکیمؤسساتدورها

هايبانکفهرستوایرانعلیهمرزيبرونهايتحریممنظمومرتب
معاملهگونههرازخارجیوآمریکاییهايبانکوهاشرکتکهراایرانی

درکهاروپااتحادیهدوگانهضربه. کردمینوسازيشدند،میمنعآنهابا
نفتوارداتتحریمسالآندر. بودگذارتأثیرآمد،وارد2012سال

ایناتخاذابشدموفقغربآیا. »کردندمنفصلسویفتبانکیاطالعاتانتقالالمللیبینسامانهازراایرانوشدهاعالمایرانی
اعمالضمنغربزیرادهدمیراسئوالاینمنفیپاسخنویسندهنماید؟وادارتسلیمبهوکردهنیستبهسرراتهراناقدامات
زدندورزمینهدرتهرانتجربهولی. کندتأمینراخودهايتحریمرژیمرعایتبرجانبههمهنظارتتواندنمیهاتحریم
درردیگکشورهايبرايتواندمیتجربهاینکهدانست»مقاومتاقتصاد«شایستهسهمتوانمیرابانکیزمینهدرموانع
.باشدمفیدغربیهايتحریمتأثیرباآنهامقابله

معنیبهعملدرکهقطبیتکنظامازخصوصبهوجهانیناعادالنهنظامازدارنددوستروسکارشناسانوسیاستمداران
ایآیندهسالدهتاجهانکشورهايازیکهیچکهاستبدیهی. کنندگلهباشد،میجاهروچیزهمهبرآمریکاتامسلطه

ایرانارکتمشباايمنطقههاياتحادیهصورتایندرشایدولی. رسندنمیآمریکانظامیوسیاسیاقتصادي،توانبهبیشتر،
شانگهايهمکاريسازمانآیا«عنوانتحتمطلبیدرشوند؟تبدیلواشنگتنجهانیسلطهازبازدارندگیمؤثرابزاربهبتوانند

بههمقالاساسیگیرينتیجه. شوددادهسئوالاینپاسخآمدعملبهتالش»دارند؟احتیاجایرانبههمگراییمجامعسایرو
ترینواقعیدرفعالشرکتفرصتتهرانبراي. دارداحتیاجایرانعضویتبهسازمانخودهمهازقبلامروزه: «استقراراین
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واقعیپیشرفتههايطرحبخشیدنتحققامکانازشانگهايهمکاريسازمانکهحالیدرشود،میفراهمهمگراییمجمع
.«گرددمنتقلعملعرصهبه»عدالتازدورجهانینظام«ازروسیهنارضایتیکهدهدمیاجازهامرهمین. گرددمیبرخوردار

میعظیاثرکند،میشرکتمیانهخاورروندهايدرکهکشوريهرخارجیسیاستبرسعوديعربستانترفندهايودسایس
ارسوریهوایرانباروسیهدعوايکردندسعیسعوديعربستانوآمریکا«مطلبدروضعاینهايجلوهازیکی. گذاردمی

تنشواصطکاکاتتحریکوشرکاانداختنشبههوشکبهعمل،شیوهایناهدافازیکی. استشدهمنعکس»کنندتحریک
روزنامهفوریه3روز. استافتادهاتفاقهمیننیزدفعهاین. اندکردهگیريجبههمتحدهایاالتعلیهکهاستکشورهاییبین

عوضردکردندپیشنهادمسکوبهسعوديعربستانمسئولیننوشت،امریکاچاپ»تایمزنیویورك«محترمومعتبرظاهربه
.نمایندفراهمراهاقیمترشدموجباتودادهکاهشرانفتتولیداسدرژیمازحمایتقطع

ایرانویاگکهکنندمیپخششایعاتیوهستندفعالبسیارهمدیگرزمینهدرایرانوروسیهبینروابطنزدیکیمخالفان
ادعااینتحلیلوتجزیهبه»روسیهباآنرقابتافسانهوایرانگاز«عنوانتحتمقاله. استگازبازاردرروسیهرقیبمهمترین
»مدکارآمدیران«آشکارلفظیاستفادهسوء،»گازبخشدرایرانی-روسیرقابت: «استشدهتأکیدآندرکهدارداختصاص

جهتدرروسیغربیالبیزحماتحاصلکهدهدمیراتحریکاتبويادعاهااین. نیستبیشآنهاخدمتدرکارشناسانو
قسیمتحساسزمینهدرمسکووتهرانبینرقابتگونههیچ. استایرانباهمکاريازامتناعجهتاستدالالتگونههراختراع

.«کردگفتگومشتركهايطرحوشراکتدربارهتوانمیولی. نیستکاردرآیندهسالدهتاگازبازارهاي

رددوبارهاند،پرداختهفنی–نظامیزمینهدرجملهازخودشراکتترفعالتحکیمبهایرانوروسیهاینکهدربارهبحث
یهروسآنهاگفتهبهکهشودمیشنیدهگرانیتحلیلادعاهايهرازگاهی. استشدهزدزبانخارجیوایرانیروسی،مطبوعات

اهشکسیاستازامتناعبهراسعوديعربستانکهاندخوردهپیوندهمبهمشتركمنافعوسیلهبههمزمینهایندرایرانو
وسیهرفدراسیونراهبرديمنافعجوابگويکهنیستايگونهبهامورحقیقیوضعیتولی. کنندوادارنفتهايقیمتشدید

اندازچشموفعلیواقعیت«مطلبدرمسکووتهرانبینمناسباتجاريوضعیتجزئیات. باشدایراناسالمیجمهوريو
.استشدهمنعکس»ایرانی-روسیمناسبات

منطقهيکلیدکشوراینباروابطدراینکهوایرانباروابطبرقراريچگونگیبارهدرتأملوتفکرمشغولروسیهکهحالیدر
جریانداخلیپیچیدهنسبتاً هايفراینداسالمیجمهوريداخلدردارد،بربلندياندازهچهتاهايگامتواندمیمیانهخاور
شمارهایندرمندرجمقالهدر. زدخواهدرقمراغربدادنترجیحیاروسیهبانزدیکتعاملبهایرانتمایلآنفرجامکهدارد

هروسیراهبردگونههیچفقدان: «استآمده»روسیهوایرانبینروابطبرآنتأثیروایرانداخلیاوضاع«عنوانتحتمجله
هايالسطیاسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونبینراهبرديشراکتاندازيراهملموسنتایجنبودناثربرایرانبهنسبت
یرغسیاستآن،برافزون. کنندمیممانعتمنطقهدرروسیهنقشتقویتازکهریزدمینیروهاییآسیابرويآبزیادي،

تحدهمایاالتباروابطنزدیکیطرفدارکهکندمیتقویتراهایینیرواسالمیجمهوريداخلدرایرانبهنسبتمسکوفعال
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نفوذمداربهراایرانخواهدمیکهاستغربنفعبهتنهامسیرایندرتأخیرگونههردیگر،عبارتبه. هستنداروپااتحادیهو
.«کندجلبخود

منطقهيکلیدکشورهايبهنسبتروسیهراهبرد«مطلبدرمیانهخاورسراسردربلکهایراندرتنهانهروسیهسیاستمسایل
میانهخاورمنطقهاوضاعوخامتتشدیدموازاتبه: «کندمیخاطرنشانمطلبایننگارنده. استشدهمنعکس»میانهخاور

هوادارانشماردارد،ادامههمچنان) کردافتتاحلیبیدرراخوددومجبههجدیداًکه(داعشنفوذحوزهگسترشآنجاکه
دستخوشاند،شدهواقعفروپاشینیمهومرجوهرجحالتدرکهزیاديعربیکشورهايکند،میرشدافراطیهايسازمان
تنسبروسیهکهشودمیمطرحسئوالایندارد،ادامههمچنانسنیوشیعهرویاروییوشوندمیايفزایندهداخلیانحطاط

سالهدطیمسکوسیاسیخطوروسیدیپلماسیاخیرهايگامتحلیلوتجزیهمتأسفانه،دارد؟راهبرديچهمنطقهاینبه
. اردندوجودمیانهخاوردرروسیهفدراسیونخارجیسیاستپیگیرانهومنسجمنظریهگونههیچکهاستآنازحاکیاخیر

.»آیدمیدرتضادبهدیگرهمباگاهیواستنامفهوممنطقهدرروسیهکارهايازبسیاري

ستههبرنامهحقدراروپااتحادیهومتحدهایاالتسیاستنتیجهزیاديحددرمیانه،خاوردرجارينظمیبیکهاستگفتنی
اینآنواندشدهمتمسکراهبردیکبهواردیوانهطوربهاروپااتحادیهومتحدهایاالتحاضرحالدر. باشدمیایراناي

ردوکنندخودداريایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهامضايازامرنهایتدروبکشندوقتلحظهآخرینتاکهاست
حمیلتسعوديعربستانواسراییلتوسطآنهابهزیاديحددرراهبرداین. نمایندمتهممذاکراتشکستبهراایرانحالعین
ایاالت«عنوانتحت»روایران«تحریریههیأتتفسیردر. ترسندمیمرگمثلایرانعظمتواندازچشمازکهاستشده

خودآرزويیکتحققدنبالبهریاضواویوتلواشنگتن،: «استآمده»دهدمیدستازراخودتاریخیفرصتمتحده
خواهندروبرونیرومندتريودیدهآبایرانباهدف،اینتحققجايبهآنهاولی. استایرانسیاسینظامسرنگونیآنوهستند

انایرانیآمریکاییضدروحیاتنیرومندموجباکهچرابازدمیتحوالتاینازهمهازبیشترمتحدهایاالتکهحالیدرشد
.»دادخواهددستازایرانباروابطازسرگیريبرايراخودتاریخیفرصتوشدهروبرو

ازراخودمبرمحالتواقعدرخیر،یارسیدخواهدامضابهالمللیبین5+1گروهوایرانبینموافقتنامهآیاکهسئوالاین
هريوتوبرشودمیموفقآمریکاجمهوررئیسآیاکهداردبیشترياهمیتدیگرسئوالپاسخدریافتاآلن. استدادهدست

رنامهبدربارهسیاستمداردواینبینرویاروییحاضرحالدرخیر؟یاکندغلبهاسراییلوزیرنخستسويازتهرانبامعامله
دراماتیکتحوالتهايجنبهبرخی. شدخواهدآنبرندهکسیچهنیستمعلومکهاسترسیدهخوداوجبهایرانايهسته
»آید؟میبر»گسیختهلجام«نتانیاهويپساز»صلححافظ«اوبامايآیا«مقالهدرنتانیاهوبنیامینواوباماباراكبینگفتگو

.استیافتهانعکاس

همیشگیموضوعبهکهنیستکاملمقاالتیذکربدون»معاصرایران«ماهنامهیکموچهلجدیدشمارهمحتویاتمعرفی
نظامیجنبهفقطاگر. کندنمیفراهمنظامیجديخطرهیچایرانبرايداعش. دارنداختصاص»آنايمنطقهروابطوایران«

کنندبراآنکلکتوانستندمیزودخیلیبود،کاردرکرد،منفجررامجاورمناطقومیانهخاوراوضاعآنیکدرکهپدیدهاین
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تهران«: استآمده»جنگد؟میچیزيچهراهدرتهران: داعشعلیهایران«عنوانتحتمطلبیدر. شوندخالصآنشرازو
چندهکبسپاردمتحدهایاالتریاستبه»کنندگانتوبهائتالف«بهراامورهمهیعنیدهدانجامتريسادهکارتوانستمی
درتنهانهتهرانولی. دهندمیخبر»خالفت«بامبارزهدرخودهايموفقیتازظفرمندانههايگزارشطیکهاستماه

میایشافزنظامیانشبهبامبارزهدرراخودهايتالشبلکهاستننشستهدیگراندستبهداعشباجنگدرپیروزيانتظار
رایانگاسالمبانبردهادراسالمیانقالبپاسدارانسپاهژنرالسهکنونتا. »شودمیمتحملانسانیتلفاتاثناایندرودهد
بهبنا. کندمیفراهمهمتوجهیقابلمالیهايهزینهعملیاتاین. اندشدهکشتههمسربازانیوافسرانوباختهجان

بودجهبرايکنونتا2014سالاوتماهازعراقوسوریهخاكدرخالفتنظامیانشبهعلیهعملیاتمختلف،برآوردهاي
.استنظامیتجهیزاتوافزارجنگصدورشاملهاهزینهاینکهاستشدهتمامدالرمیلیاردنیمویکالییکمبلغبهایران

برمحققیککههمانطور. استشدهآنکاراخارجیوداخلیسیاستگیريجهتدراصولیتغییراتموجب»اردوغانعصر»
ارجهخوزیربرايگذشتهخالفبراآلن. نداردوجوداینازبیش»قدیمیخوبترکیه«متحدهایاالتبرايکرد،خاطرنشانحق

تاکننداتمالقترکیهکلستادرئیسباوکردهپروازآنکارابهروزیکبرايکهنیستکافیآمریکاجمهوررئیسدستیاریا
میترنزدیکایرانبهوگیردمیفاصلهغربازکهترکیهکهداردصحتادعااینآیاولی. نمایندحلراخودمسایلهمه

تهرانگويگفتوضعیتمفصلتحلیلوتجزیه»افزایشحالدررقابت: ترکی–ایرانیروابطبیماريتشخیص«مقالهدرشود؟
.استشدهارائهآنکارا–

چندانکشوراینبرايهرگزمیانهونزدیکخاوراوضاعوخارجیمحیطایراناسالمیجمهوريموجودیتسال36طولدر
د،شونمیتقدیمگرامیخوانندگانبه»معاصرایران«مجلهیکموچهلجدیدشمارهدرکهمطالبیولی. استنبودهمساعد

انهمچننشده،اعالمجنگوهاتحریمپرده،پیدشمنیمشکالت،همهخالفبرایرانمردمکهکنندمیثابتدیگرباریک
نقالبیاموفقیتنشانهمهمتریناینکهآیدمینظربه. نگرندمیآیندهبهاطمینانباوشوندمیبرندهوکنندمیمبارزه
.کردبرگزارراآنسالگرد2015سالفوریهماهدرایرانکهاست
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د؟دارناحتیاجایرانبههمگراییمجامعسایروشانگهايهمکاريسازمانآیا
نیکالیفایگور

جهانیناعادالنهنظامازدارنددوستروسکارشناسانوسیاستمداران
آمریکاتامسلطهمعنیبهعملدرکهقطبیتکنظامازخصوصبهو
ازیکهیچکهاستبدیهی. کنندگلهباشد،میجاهروچیزهمهبر

سیاسیاقتصادي،توانبهبیشتر،یاآیندهسالدهتاجهانکشورهاي
هاياتحادیهصورتایندرشایدولی. رسندنمیآمریکانظامیو

سلطهازبازدارندگیمؤثرابزاربهبتوانندایرانمشارکتباايمنطقه
شوند؟تبدیلواشنگتنجهانی

یهاتحادجمعی،امنیتپیمانسازمانشانگهاي،همکاريسازماننظیرالمللیبینمختلفمجامعاوضاعبهکهروسخواننده
رحلهمدر. استآمدهتنگبهحقیقتاً گروهیهايرسانهفریبیعوامازباشد،مندعالقهغیرهوبریکساورآسیایی،اقتصادي

خواهنداتخاذتصمیماتیاجالسهمیندرکهکنندمیادعاهاسازماناینچارچوبدرمراسمیهربارابطهدرهارسانهاخیر
واقعینیرويبهراهاسازماناینکهشدخواهندحاصلتوافقاتی. کشندمیبطالنخطغربهايبرنامههمهدورکهشد

خواهندتبدیلاروپایی،اقتصاديهايقدرتبزرگترینیعنیمتحدانشوآمریکاجوییسلطهجایگزیناقتصاديوسیاسی
.کرد

کارپیخوشبینیوگردندمیبرخودهايخانهبههارایزنیوهاهمایشسران،متعددهاينشستهدرکنندگانشرکتولی
سیاستوضع،اینعللازیکی. داردادامهسرانجدیدمالقاتتاوضعهمین. کندمیفروکششد،میابرازکهايجویانه

ذنفوازکند،میایجادايجسورانهچالشقطبیتکجهانینظامبرايحرفدرروسیه. استروسیهپهلويدوعجیبخارجی
یمنادیدهرادیگرهايکشورمنافعآنهازیراگیردمیایراداروپااتحادیهوواشنگتنمسئوالنهغیررفتارودالرجانبههمه

ماولی. دکنننمیتوجهخودمداخلهبالفصلعواقببهحتیو) بگیرند؟نظردررامنافعاینبایداصوالً آنهاچراالبته(گیرند
شودغربنارضایتیموجباستممکنکهبینیممیراابتکاراتیهمهبابزدالنهبرخوردعملی،تصمیماتسطحدروعملدر
.استمخالفآنبااینقدرروسیهلفظیسطحدرکه

ولی. نوشتچیزيهروگفتچیزيهرتوانمی. شودمیتعجبباعثاولوهلهدرتنهاسیاستدوپهلويحالتاینالبته
درارروسیهخارجیاساسیابتکاراتوهاگامکهشودمیظاهرغربیالبیپردهپشتازگرفت،تصمیمباالخرهبایدوقتی
. استپهلودوسیاستاینبارزنمونهاي،منطقههايسازماندرآنشرکتوایران. کندمیهدایتغرببرايمناسبجهت
باهتشايرسیدهحدازبیشمیوهبهبلکهگرفتهنضجفقطنهشانگهايهمکاريسازماندرایرانعیارتمامشرکتمسأله

پردهپشتمبارزهوسیاسیهايپاختوساختقربانیبهزیاديحددرومذکوردوپهلويسیاستگروگانبهتهران. دارد
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نهاآتوانوايمنطقههمگراییمجامعهاياندیشههمزمانولی. استشدهمبدلسیاسیرونددرکنندگانشرکتبرخیبین
.گرددمیوضعاینگروگانوقربانی

شود؟مسکوتبایدچیزيچه

عدمرايبکنندهقانععلتدو. بگذاریمکناررااورآسیاییاقتصادياتحادیهدروبریکسدرایرانشرکتفعالًکهاستبهتر
اونیلجیمخالقانههايتالشبرکتبهواقعدرکهاستمجازيسازماناصوالً بریکس،. داردوجودموضوعاینبهپرداختن
باکشورهاییکهراچینوهندروسیه،برزیل،2001سالدرکهآمدوجودبه» ساکساندگولدمن«شرکتارشدتحلیلگر

یمکشورهااین. کردنامگذارياینطورهستند،گذاريسرمایهبراياندازچشمبهتریندارايواقتصاديرشدترینسریع
رستدپیشبینیایناستممکنالبتهکهبگیرندسبقتبزرگ7گروهازخوداقتصاديتوانجمعنظراز2050سالتاتوانند
.نباشد

ندیشهاکهآمددرباشگاهیکصورتبهوکردشروعراخودجداگانهزندگیشد،واقعسیاستمدارانپسندموردکهاندیشهاین
اینید،تردبدون. دهدمیتشکیلراآناعضاياتحاداساساقتصادي،ومالیالمللی،بینروابطفعلینظامدرتغییراتایجاد
دریکسبر. واقعیمکانیزمیکظهوربرايپایگاهیبهتاداردشباهتآرزوهاجمعبهبیشترعملیبعددرولیاستخوبیفکر
توسعهبانکوارزيهايرزرواتحادیهتشکیلبهجهاناقتصادبازسازيزمینهدرونداردزیاديچنداننفوذجهانیامور

بایدجدیدمالیساختارهايذخیرهبنیاد. کنندکاربهآغاز2015جاريسالازبایدکهاستکردهبسندهبریکسکشورهاي
بازارهايدرثباتیبیبروزصورتدربیمه«آنهدفشود،میدادهتوضیحکههمانطورکهشوددالرمیلیارد100بربالغ

.»استمالی

اقتصادربحتیتواندنمیواستمضحکوناچیزبسیارجهانیاقتصادبرايولیآیدمینظربهچشمگیرکاغذرويمبلغاین
عضویتبهتمایلهمآرژانتینکهگذشتهسالتابستانخوشبینی. بگذاردواقعیاثر»مندانعالقهباشگاه«اینعضوکشورهاي

بیناز،)بودکردهبیانرابریکسکاردرشرکتبهتمایلآنازقبلهامدتایرانکهاستگفتنی(کرداعالمرابریکسدر
. بکندواقعیککمهیچروسیهاقتصادبهتواندنمیزیراماندکناربریکسشد،روبرومشکالتباروسیهاقتصادوقتی. استرفته

کهآفریقادرزیرساختیهايطرحاجرايجهتاعتباراتوهاوامپرداختبرمبنیآنمالینهادهايوباشگاهاینهايبرنامه
تافمرحلهبایداآلن. استشدهفراموشکلیطوربهکند،صادرهاطرحاینبرايراخودفنیتجهیزاتتوانستمیروسیه
ود،شسازماناینعضوخواستمیآرژانتینباهمراهکهایرانکهچیزيتنها. گذاشتسرپشتايگونهبهرانفتهايقیمت
وولپالمللیبینصندوقنظیردیگرالمللیبینسازمانهايازبهترشرایطباهاوامآوردندستبهکرد،میحسابآنروي
.نیستوقتاتالفجزچیزيانتظاراتاینجاري،اقتصاديواقعیاتبهعنایتباولی. استجهانیبانک

. شودمیمشاهدهپیچیدهاندازههمینبهولیمتفاوتوضعیتیاورآسیاییاقتصادياتحادیهباایرانتعاملاحتمالزمینهدر
فهمندنمیآخرتاآنسازندگانحتیوداردقرار»کودکانههايبیماري«مرحلهدردیگرنوظهورطرحهرهماننداتحادیهاین
ههمدربارهتندهايبحثمشغولاورآسیاییاقتصادياتحادیهعضوهايدولت. یافتخواهدتکاملکجاتاباالخرهطرحاین
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هایتنلذا. استبزرگیمسألهعضو،کشورهايبیندوجانبهروابطدربارهحتیشدههماهنگتصمیماتاتخاذوهستندمسایل
. کردهماهنگوطراحیرااتحادیهدرایرانشرکتقالببتوانحاضرحالدرکهکنیمفکرچنانچهبودخواهداندیشیساده
ايهارزبهفقطهاپرداختبهگذرویوروودالربهعضوکشورهايبینمعامالتانعقادمنعچونروشنیوسادهمسألهحتی
. استشدهریزيبرنامه2025-2030هايسالبرايفقط) ارمنیدراموقزاقستانتنگهبالروس،روبلروسیه،روبل(ملی

ردفقطهمآنشود،میشروعاآلنتازهارزیکباپرداختیفضايایجادیاارزيچندینمعامالتسامانهمعرفیدربارهبحث
.روسیه

دارد؟واقعیاحتمالشانگهايهمکاريسازماندرایرانعضویتآیا

سألهمبررسیکهشدبرگزارروسیهجمهوررئیسبااسالمیجمهوريویژهفرستادهوالیتیاکبرعلیمالقاتمسکودرجدیداً 
هکگفتبایداولاز. بودمالقاتاینروزدستورموضوعاتازیکیشانگهايهمکاريسازماندرتهرانعضویتسطحارتقاي
نامهموافقتنوعیکموردایندرپوتینووالیتیآقایانمالقاتجریاندراینکهبرمبنیگروهیهايرسانهبرخیهايگزارش

سراناجالسدرشدمتعهدجملهازروسیه. کردندبسندهشفاهیتوافقاتبهطرفین. نیستحقیقتبهمقرونرسید،امضابه
درارعیتمامعضویتبرايایرانتقاضايازشود،برگزارجاريسالتابستاندراستقرارکهاوفادرشانگهايهمکاريسازمان

.باشدمیناظرسازمانایندرکهاستسالچندایرانکهشودمییادآوري. کندپشتیبانیسازماناین

ایرانعلیهکهاستهاییتحریمآنوداردوجودایرانعیارتمامعضویتراهسربراساسیمانعیکفقطامر،حقیقتدر
یمشانگهايهمکاريسازماندرتهرانعضویتمسألهبود،کاردرغربیکجانبههايتحریمفقطاگرالبته. استشدهاعمال

اینردایرانشرکتمصمممخالفکهقزاقستانگیريموضعبهتوانستندمیچینوروسیه. شودحلپیشسالدوتوانست
ردایرانکهاستاینمسألهولی. کشیدمیدستحدازبیشاصرارازحتماًهمآستانهواقع،در. نکننداعتنااست،سازمان

.داردقرارمللسازمانهايتحریمتحتحاضرحال

بهپکنومسکوآنازبعدکهاستالمللیبین5+1گروهباايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهانعقادمسألهاینحلراهتنها
اندهمباقیهوادرلنگفعالً موافقتنامهاینولی. کنندفراهمراهاتحریمرفعموجباتتوانندمیامنیتشوراياعضايعنوان
فعالً هکآنچهاست؟شدهریزيبرنامهکارهمینکهبرسدامضابهجاريسالتابستانتاسنداینکهپیداستکجااز. است
سازماندرتهرانعضویتمخالفاننشود،رفعایرانعلیهمللسازمانهايتحریمکهزمانیتاکهاستایناست،مسلم

نفوذهاآنکهنیستاینمسأله. آیندنمیبرآنپسازپکنومسکوکهدارندناپذیريشکستاستداللشانگهايهمکاري
رأيآندرکهکندمیفعالیتبرابرکشورهايسازمانعنوانبهشانگهايهمکاريسازمانکهاستآنبلکهندارندکافی

.استبرابرچینوروسیهچونبزرگیکشورهايرأيبااهمیتووزننظرازبیشکک

همکاريسازمانحاضرحالدرتفسیرها،همهازنظرصرفدارد؟احتیاجایرانبهسازماناینآیاکهاستایندیگرسئوال
سترشگبهچین. استعضوکشورهايمنافعهماهنگیجهتمذاکراتمیدانبلکهنیستغربیضدايمنطقهبلوكشانگهاي
»المیاسافراطیون«نفوذراهسربرمانعایجادوبالقوهوبالفعلهايگذاريسرمایهامنیتتأمینخود،کاالهايفروشبازارهاي
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. ستندهخودهايرژیمبقاينگرانتاجیکستانوقرقیزستانمقامات. استمندعالقهاویغورشینکیانگخودمختارمنطقهبه
هايگذاريسرمایهازاستمایلحالعیندرولیکندمیتالشمنطقهدرخودسیاسینفوذکردنمحفوظبرايروسیه
جهوبهترینبهمنطقهدرقزاقستانوازبکستانسیاست. نمایداجتنابغربیرقیبشرکايپاهايکردنلگدمالوبزرگ

.گیردمیصورتايمنطقهرهبريسربردرگیرياینکهاست»فرشزیرهاسگدرگیري«اصطالحجوابگوي

قتدباتنهانهکهکندپیشنهادموضوعاتیتواندمیتهران. استالزمسازماناینبرايایرانکهاستاینماسئوالپاسخ
خشندبتحركهاییطرحاجرايبهنیزوشدهسازمانعضوکشورهايبینجدیدکیفیتباشراکتسرآغازبلکهشدهاستماع

عاملهمزمانوبخشیدهايتازهجانسازماناینبهایران. کنندفراهمرامنطقهدرامنیتجدیدمعماريایجادموجباتکه
.شدخواهدجدیدهاياندیشهکنندهتولیدوپیشینهايطرحاجرايتسریع

یارعتمامعضویتصورتدرتوانندمیکهبرممیناماست،بیشترمراتببهتعدادشانواقعدرکهمهمموضوعسهازفقط
:شوندعملیشانگهايهمکاريسازمانکاردرتهران

برارکاینپسازمتحدانشوآمریکاکهکشورایندرملیآشتیفرآیندازحمایتافغانستان،بازسازيايمنطقهطرحاوالً،
اند؛نیامده

هايشانگسازمانهايبانکاتحادیهدرایرانشرکتوشانگهايهمکاريسازمانتوسعهبانکتشکیلازایرانحمایتثانیاً،
.نکندتخلفمللسازمانهايتحریمازمستقیمطوربهتاباشدمستقیمغیرتواندمیشرکتاین. استذکرشایان

–چینآهنراهساختازاعمايمنطقهمشخصهايطرحدرشرکتبهتواندمیایراناسالمیجمهوريوسیلهبدین
درنایرا. بپردازدايماهوارهسیارشخصیارتباطاتسامانهایجادچینی–روسیطرحباهمکاريیاازبکستان–قرقیزستان

.داردگواهیواقعیتاینبرفضاییمداربه»فجر«ماهوارهدیروزپرتابکهکندعرضهدیگرانبهکهداردچیزيبخشاین

زمانسادرتهرانعیارتمامعضویتکهکردخاطرنشانباید: استچنیناهمیت،نظرازنهوترتیببهسومنکتهباالخرهو
اهراقتصاديجدیدفضايعظیمبرنامهسربرسازماناینداخلینظرهاياختالفکاهشوتلطیفامکانشانگهايهمکاري
.کندمیاجراچینکهکردخواهدفراهمراابریشم

. تاسجديجداگانهبحثموضوعپکن،ومسکوبینمنافعتعادلبرقراريدرآننقشوبرنامهایندرایرانجایگاهونقش
جهانیلطهسبرايحقیقیآلترناتیووزمینمشرقواقعیفردايبهرابرنامهاینایرانشرکتکهکردخاطرنشانبایداآلنولی

زودترچههرهمگراییبرايبایدشده،کههمواقعیتاینبهعنایتبافقطچینوروسیه. کندمیتبدیلغربتماموامریکا
.آورندعملبهبیشتريهرچههايتالششانگهايهمکاريسازمانباایران

******
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پیشسالیکاندازهبهشانگهايهمکاريسازمانکاردرتهرانعیارتمامعضویتراهسربرسیاسیموانعحاضرحالدر
احتیاجایرانعضویتبهسازمانخودهمهازقبلامروزه. نداردکلیدياهمیتموانعاینولی. آیدنمینظربهالعبورصعب
شانگهايهمکاريسازمانکهحالیدرشود،میفراهمهمگراییمجمعترینواقعیدرفعالشرکتفرصتتهرانبراي. دارد

امنظ«ازروسیهنارضایتیکهدهدمیاجازهامرهمین. گرددمیبرخوردارواقعیپیشرفتههايطرحبخشیدنتحققامکاناز
.گرددمنتقلعملیعرصهبه»عدالتازدورجهانی
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د؟دارناحتیاجایرانبههمگراییمجامعسایروشانگهايهمکاريسازمانآیا
آلکسییفوالدیمیر

حریفپسازخشننیرويیاخردوعقلبهتوسلباامریکاوقتی
وبهتانوتهمتجملهازودیگرهايروشبهآید،نمیبرخود

وآمریکاییگروهیهايرسانهطریقازاساسبیشایعاتپخش
ازیکی. شودمیمتوسلهستند،سفیدکاخنظرزیرکهجهانی
تحریکوشرکاانداختنشبههوشکبهعمل،شیوهایناهداف

متحدهایاالتعلیهکهاستکشورهاییبینتنشواصطکاکات
روز. استافتادهاتفاقهمیننیزدفعهاین. اندکردهگیريجبهه

چاپ»تایمزنیویورك«محترمومعتبرظاهربهروزنامهفوریه3
کاهشارنفتتولیداسدرژیمازحمایتقطععوضدرکردندپیشنهادمسکوبهسعوديعربستانمسئولیننوشت،امریکا

.نمایندفراهمراهاقیمترشدموجباتوداده

واشنگتناهداف

یمکاذباطالعاتاین. استونزوئالبانیزوتهرانودمشقبامسکودعوايتحریکآنواستدركقابلهاآمریکاییهدف
یاهروسآمریکاییجوییسلطهمخالفانهمهچشمدرراروسیهوزدهلطمهروسیهبهایرانوسوریهاعتمادبههمهازقبلتواند

بهنفتیدالرعوضدرهاروسکهشودپخشجهانسراسردرانگیزهیجانخبریککهداشتامکان. بکنداعتباربیو
تصاداقزیرااستدركقابلامراینکهبکندناگواريتعجبخبراینازتوانستمیهمتهران! کنندمیخیانتخوددوستان

درامرنهمی. بیندمیآسیبنفتهايقیمتتنزلجهتدرسعوديعربستانوآمریکاتبانیازهمایرانبلکهروسیهتنهانه
ردکتضعیفحديتاراجمهوررئیسمادورومواضعنفتپایینقیمتآنجاکهداردصحتروسیهدیگرشریکونزوئالمورد

میزآتحریکخبراینطراحانولی. کردمطرحراونزوئالمشروعدولتسرنگونیبرايواشنگتنآمادگیموضوعجدیداًاوکه
ریاضيهاوعدهبارزیربتواندمسکوکهکندنمیباورپیشهامدتازکسیکهاستاینآنوگرفتندنادیدهراواقعیتیک
تاهاسالحعظیممقادیرخریدازاعممختلفسخاوتمندانههايوعدهباراروسیهمقاماتدفعاتبههاسعوديکهچرابرود

بعدومسکوبودکردهراخودکارترفنداینزمانی. اندزدهگولروسیهفدراسیوناقتصاددردالرمیلیاردهادهگذاريسرمایه
ولی. کردخودداريایرانبه300-اسهايسامانهصدورازسعوديعربستانازفنینظامیقراردادهايپیشنویسدریافتاز

ردهکتهیهغربکهایرانعلیهاقتصاديومالیمکملهايتحریمبهمتحدمللسازمانامنیتشورايدرروسیهآنکهازبعد
.کردندامتناعمعامالتاینازسعوديمقاماتداد،رأيبود،
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آستانهدرسعوديعربستانویژههايسرویسسابقرئیسسلطانبنبندرامیر. داردصحتهمسوریهمورددرامرهمین
اوودنمسعیوکردهپروازروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیربامالقاتبرايباردوسوچیدرالمپیکهايبازيبرگزاري

آمادگیوسعوديتخیلیمیلیارديچندینهايگذاريسرمایههمانعوضدردمشقمشروعدولتازحمایتازامتناعبهرا
ادعاهاینااینکهبراي. کندمتقاعدالمپیک،هايبازيجریاندراحتمالیتروریستیعملیاتوقوعازپیشگیريبهکمکبراي
سازمانتامقدرتبایستیکهآمدعملبهتروریستیعملیاتولگاگراددر2013سالدسامبرماهاواخرباشد،کنندهقانع

امیراژشانتبارزیرسیاسی،سطحباالتریندرریاضقبلیهايخدعهیادبامسکوولی. برسانداثباتبهراسعودياطالعات
»بوشبندر«بهملقببندرامیرزیراکردندبرکنارمقامشازرااوبزودي. گشتبازدرازترپاازدستروسیهازاوونرفتبندر

طهرابدرمناقشهازاستفادهبااوباماباراكزمانآندر. کردخرابراکارونیامدهبرواشنگتنمسئولیتپرمأموریتعهدهاز
همین. دشمتوسلچوببهبایدکندنمیکارهویجوقتیزیراکندواردضربهدیگرراهازگرفتتصمیماوکرایندرکودتابا

تحریمیهروسعلیهنوزلندوکاناداژاپن،استرالیا،نظیرآمریکاییاقمارواروپااتحادیهامریکا،هايتحریکابتدا: کردندراکار
2014الساکتبرماهازکشوراین. گرفتقراراستفادهمورد»نفتیسالح«عنوانبهسعوديعربستانسپسوکردنداعمالها
جهنتیهمعملشیوهاینولی. پرداختنفتجهانیهايقیمتشدیدکاهشوجهانیبازاردرنفتعرضهوصادراتافزایشبه

فتنکنندهتولیدهايشرکتکهحالیدرکردندایستادگیبشکهیکبابتدالر50زیرقیمتباحتیتهرانومسکوونداد
یپادشاهمرزهايبهداعشزمانهماندر. شدندورشکستونیاوردهطاقترانفتپایینقیمتاینکاناداوآمریکاشیستی
بینشتیآدربارهگفتگومسکودرپیشروزچندآن،برعالوه. سپردجانعربستانپادشاهپیشهفتهدووشدنزدیکسعودي

.نماینداختراعايتازهچیزشدندمجبورشرایطایندر. شدبرگزارسوريمخالفانودولت

تحریکاتفناوري

نایدرکهايتازهچیزهر. استنزدیکجهانعمربهآنعمرکهاستافتادهپاپیشچیزیکآمریکاییتحریکاتفناوري
رد»تایمزنیویورك«معتبرروزنامهکهشدباعثامرهمین. استشدهفراموشولیداشتهوجودگذشتهدردارد،وجودزمینه
ايهشخصیتعقیدهبهکهاستآمدهمذکورمقالهدر. کنداستنادسعوديوآمریکایینشدهذکرمسئولینبهخودمقاله

برشارفاعمالبرايايوسیله»آنقیمتافزایشونفتتولیدکاهشامکان«نشد،فاشنامشانکهسعوديعربستانرسمی
میسعیسعوديعربستانگویاکهشدانگیزهیجانخبراینازمملوايرسانهفضايتمامآنازبعد. کندمیفراهمروسیه

ربستان،عنفتتولیدکاهشعوضدرکندمیپیشنهاداوبهودهدفرارفشارتحتراروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرکند
هايشخصیتهمانقولازشاخدارهايدروغپخشآنازپس. بکشددستسوریهجمهوررئیساسدبشارازحمایتاز
روسطرفبامذاکراتمشغولاخیرماهچندطیسعوديعربستانمقاماتگویاکهشدشروعسعوديوآمریکایی»مخفی«

عوديسمسئولینکهکندمیخاطرنشاننشریهاین. اندنیافتهدست»توجهیقابلپیشرفت«بهولیبودهزمینهایندر
.برخوردارندجهانیبازاردرنفتعرضهکاهشطریقازمسکوبرفشارهاياهرمازکهکردندمطلعراخودآمریکاییهمتایان

بازارردخودنفوذازشرایطیدراستمایلسعوديعربستانکهکندمیتشریحخودخبردادنجلوهحقیقیبراينشریهاین
شکاهریاض،عقیدهبه. استنیامدهخودبهنفتهايقیمتشدیدافتعواقبازهنوزروسیهکهکنداستفادهنفتجهانی
رااادعاهایننهایتاًهمهاینکهبراي. دارداحتیاجامرهمینبهروسیهکهشودآنهايقیمترشدموجبتواندمینفتتولید

مهمترینسوریهمسألهبررسیوبحثاست،آوردهدستبه»تایمزنیویورك«کهاطالعاتیبهبناکهشودمیاضافهکنند،باور
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گفتگوروزنامهاینباکهکسانیازیکیگفتهبه. بود2014سالنوامبرماهدرمسکوبهسعودينمایندگیهیأتسفرموضوع
بداهللاعملکوفاتکهسئوالاینوبودرسمیغیرآنهاروسهمتایانباسعوديعربستانهايدیپلماتهايمالقاتگویاکرد،

.بودماندهباقیجواببیگذاشت،خواهداثريچهبحثاینبر

سعوديسخاوتمندانههايوعده

مهورجرئیسدولتیازپشتیبانیازامتناعروسیهبهسعوديعربستانکهبودشدهپخشاطالعاتی2013سالاوتماهدر
خریدبرايریاضآمادگیازرویترخبرگزاريمنابعزمانآندر. کردپیشنهادرامتحدمللسازمانامنیتشورايدرسوریه
گیريکنارهصورتدرکهشوددادههاییضمانتبودقرارهمچنین. بودنددادهخبردالرمیلیارد15معادلروسیهايسالح
بازارردروسیهمواضعبهجنوبیاروپايبهگازانتقالباکهنشوندساختهقطرازگازانتقاللولهخطوطسوریهطریقازاسد،

روسسیاسیکارشناسصفروفرجبسئوالبهپاسخدرروسیهرهبر2014سالدسامبرماهدرولی. بزنندلطمهاروپایی
یمکنند،میاستفادههابحرانمرحلهدرنفتهايقیمتکاهشمکانیزمازکهکشورهاییبرخیسیاستکهداشتاظهار
عربستانومتحدهایاالتتوطئهاثربرنفتهايقیمتکهندانستبعیدپوتینوالدیمیر. باشدپدیدهاینعللازیکیتواند

.باشدیافتهتنزلروسیهعلیهسعودي

استسیبرجدیدگذاريتأثیراولهاينشانهازیکیتواندمیدمشقومسکوبینروابطدرتغییراتهمهکهاستبدیهی
کردهاعالمرسماًآنازقبلسعوديمسئولینووزیرانکهاستحالیدراینو. شودمحسوبنفتبازاردرروسیهخارجی

.استجهانیتقاضايوعرضهتناسبکنندهمنعکسفقطنفتهايقیمتکهبودند

جمهوریسرئاسدبشارریاستبهسوریهدولتازحمایتازامتناعبهروسیهکهبفهمندحاالتابایستیواشنگتنوریاضولی
ایرانیه،روساگر. بکندزیاديچنداننفوذنفتهايقیمتدرتواندنمیتنهاییبهسعوديعربستانکهحالیدردهدنمیتن

افت%8-10میزانبهجهانیصادراتکنند،قطعکاملطوربهرانفتصدورنامشخصیمدتبرايبگیرندتصمیمونزوئالو
ملکفوتازبعدریاض. یافتخواهدافزایشبشکهیکبابتدالر200تاهفتهیکظرف»سیاهطالي«اینقیمتوکرده

تحترايسعودعربستانیمنجنوب،از. بیفتدخودپادشاهیسرزمینیتمامیتوسعودآلحکومتبقايفکربهبایدعبداهللا
ستانعرببرنشینشیعهعراقشمالازاند؛آوردهدرخودتصرفبهراکشورتمامتقریباً هاحوثیآنجاکهاستدادهقرارفشار
ت؛اسکردهآزماییزورسعوديعربستانخاكدرکنونتاوکندمیتعرضاسالمیخالفتدولتآنجاازواستافکندهسایه

میتغییراتهاينسیمشود،میاستخراجآنجاازنفتعمدهبخشکهسعوديعربستاننشینشیعهعمدتاًشرقیاستاندر
شودمیتقویتایرانمیلیونی80کشورفارسخلیجسويآندر. شودشروعبحرینشیعیانقیامبزودياستنزدیکووزند

باالخرهدبایهماوباماباراك. کندمیمحسوبخودژئوپلتیکیحریفحتیواقتصادياساسیرقیبراآنسعوديعربستانکه
.بیفتدجمهوريریاستدورهپایانازبعدخودزندگیفکربه
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هبهانهیچتحتنزدیکآیندهدرروسیهگیريموضعکهبفهمندودهندخرجبههوشوعقلبایدهاسعوديوهاآمریکایی
اوضاعازآنبینشوروسیهفدراسیونالمللیبینسیاستاصولبربلکهاقتصاديمحاسباتبرنهزیراکردنخواهدتغییراي

.داردمحورياهمیتبزرگسیاستبلکهاقتصادنهزمینهایندر. استاستوارمیانهخاور

******

درنفتتولیدحجمکاهشسعوديعربستان: «شدبیانمسکودرفوریه4روزکهکردقولنقلمطلبیازتوانمیخاتمهدر
ومايدالمللبینامورکمیتهرئیسپوشکوفآلکسی. »استنکردهپیشنهادرااسدبشارازحمایتازروسیهامتناععوض
ملعبهمبادلهایندربارهمذاکراتگونههیچ: «داشتاظهارودانستهکاذبیخبررا»تایمزنیویورك«روزنامهگزارشروسیه
نرژياوزیرنواكالکساندرباسعوديعربستاننفتوزیرالنعیمیعلیاخیرمذاکراتکهکردخاطرنشانوي. »استنیامده

عضورهايکشوفعالیتهماهنگیگذاري،قیمتنفت،مسایل«پوشکوف،گفتهبه. »نداشتسوريبعدهیچ«روسیهفدراسیون
بهروسیهجمهوررئیسسخنگويپسکوفدمیتريبعدمدتی. »گرفتقرارنظرتبادلوبحثمورداوپکعضوغیرواوپک

ازمایتحازامتناعروسیهبهسعوديعربستانگویااینکهبرمبنیآمریکاییروزنامهمقالهکهگفت»اخبارروسیسرویس«
ايروزنامههايافتراگوییجزچیزي«کرد،پیشنهادنفتهايقیمتافزایشعوضدرراسوریهجمهوررئیساسدبشار

.نداردوجودبیشترتفسیربهنیازياینجادر. »نیست
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روسیهباآنرقابتافسانهوایرانگاز
پانکراتنکوایگور

وشدهسپري2014سالکههنگامیبهایراناسالمیجمهوري
تاریخینصابحدبهشدموفقبود،تاریخبهپیوستنحالدر

مکعبمترمیلیارد16میزانبهراخودگازتولیدویافتهدست
متحدهایاالتیعنیجهانیگازيغولدونتیجهدر. دهدافزایش

بهسوختاینتولیدافزایشنرخنظرازشدندمجبورروسیهو
معناستبداناینآیا. کنندنشینیعقبسومودومهايمقام

جهانیبازارهايسربرتهرانومسکوبینشدیدرقابتدورهکه
سوءموضوعبهمسألههمیناخیرمرحلهدراست؟شدهشروعگاز

.استشدهتبدیلسیاسیواطالعاتیهاياستفاده

اندازيراهخبرکهبودکردهجمعرانوسالکاجدرختتازهمسکو. نکردبسنده2014سالدرگازتولدحجمافزایشبهایران
شکخارقاماینمعناي.  شدواصلفارسخلیجدرجنوبیپارسجهانیگازيمیدانبزرگترینایرانیقسمت16و15هايفاز
2,6حدود. شدخواهدریختهلولهخطوطملیسراسريهايشبکهبهگازمکملمکعبمترمیلیون50روزهرکهاستآن

میعانیگازبشکههزار80وشدهتغلیظگازتنهزار3,25حدودوگرفتهقراراستفادهموردپتروشیمیدراتانمادهتنهزار
.گردیدخواهدصادر

انتقالاساسیلولهخطهفتمینتا18و17فازهايوگازپاالیشواحدازلولهخطساختپایانباکهشداعالمژانویه22روز
مکعب،مترمیلیون56,6آیندهدر. استشدهشروعگازانتقالملیشبکهبهگازمکعبمترمیلیون8روزانهدائمیتحویلگاز،
اصلحسالدرشدهتغلیظگازتنمیلیونیکواتانتنمیلیونیکنیزوروزدرگوگردتن400میعانی،گازبشکههزار80

.شدخواهد

هاتموفقیاینبهداخلینیرويبراتکاباایرانکهاستاینشود،میایرانمخالفانناراحتیباعثهمهازبیشترکهآنچه
دربارهزارشگارائهضمناالنبیاءخاتمنظامیصنایعسازندگیقرارگاهفرماندهعبداللهیعباداهللادومسرتیپ. استیافتهدست

ماماً تآنازبرداريبهرهوساختوطراحیجملهازوپروژهاین«کهکردخاصیتأکیدتأسیساتاینرساندنبرداريبهرهبه
علتبهStatoil, Shell, Total, Hyundaiچونهاییشرکتکهحالیدراستشدهانجامایرانیمتخصصینهمتبه

.»کردندتركراخودهايقسمتایرانعلیهاروپااتحادیهوامریکااقتصاديهايتحریم
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نشانگردیباریک. کنداجرابزرگیهايطرحاقتصاديشرایطتریننامناسبدراستقادرکهنمودثابتدیگرباریکتهران
ابواقعیتاینکهاستروشن. دهدنمیراصنایعهايموفقیتضمانتعنوانهیچبه»غرببادوستانهروابط«کهشدداده

کهشودمیگفتهبلندترصدايباپیشازبیشتعجب،دنبالبه. استشدهروبروروس»کارآمدمدیران«برخیآشکارتعجب
زمینهایندرتهرانبامسکوبرخورداینکهوشودتبدیلگازالمللیبینبازاردرروسیهرقیببهروزهاهمیندرتواندمیایران

راتمذاکدرایرانازحمایتکهشودمیادعا. زددستبالقوهرقیباینباهمکاريتوسعهبهنبایدلذاواستناپذیراجتناب
الیحدرشدخواهدسرازیراروپابهایرانیگازشود،لغوهاتحریماگرزیرااستمصلحتگونههرازدورايهستهبرنامهبارهدر
.کندمیتلقیخوداختصاصیمزرعهعنوانبهرااروپاگازپرومکه

ایرانداخلیبازارگازياشتهاي

.دهندمیقراردیگرانرفتارارزیابیمعیارراخودرفتارهمیشههستند،آنهاخدمتدرکهکارشناسانیو»کارآمدمدیران«
تفکر«سطحاین. آورددستبهرامحبوبارزوفروختراآنفوراً بایددارد،وجودخارجیبازارتقاضايموردکااليوقتی

مترهامیلیاردوهامیلیونفقطآنها. استمسکومقاماتبیندرایراندرستدركعدماساسیعلتاین. آنهاست»اقتصادي
کهددهنتشخیصراواقعیتاینتوانندنمیآنهاپشتازوبینندمیرایوروودالرهاياسکناسباشدهمخلوطگازمکعب

رحاضسالهربازاراینولی. دارداولویتداخلیبازاراشباعوداخلیصنایعوخودمردمنیازهايتأمینهمهازقبلتهرانبراي
.بخواهدبیشترهمبازوکندمصرفمکعبمترمیلیونصدچنداست

یگازرسانبرنامهبهبناکند؟میمصرفشود،میتولیدایراندرکهراگازياعظمبخشکسیچهحاضرحالدرببینیم
جمعیت%18وکشورشهر630مقیممردم%95جاري،سالپایانتاواقعدرونزدیکآیندهدراستقرارایران،عمومی
هزار17وشهرهزاریکحالشاملگازرسانیپیشینمرحلهکهاستحالیدراینو. شوندگازصاحبایرانیروستاي4200
اقلحدوشهرنشینانهمه2016سالمارسماهپایانتااستقرار. بودشدهروستاییان%56وشهرنشینان%93یعنیروستا

مکعبمترمیلیون220حدودروزهرخانوارهامعیشتینیازهايتأمینبرايتنها. شوندبرخوردارگازنعمتازروستاییان85%
.گرددمیروزدرمکعبمترمیلیون250بربالغرقماینرسد،میخوداوجبهمصرفکههافصلبعضیدروشودمیمصرف

حالردکشور،انرژيبخشتوسعهدولتیبرنامهموجببه. هستندگازمهماندازههمینبهکنندهمصرفحرارتی،هاينیروگاه
هبکورهسوختمصرفگذشتهسالیکطی. گرفتمیقراراستفادهموردقبالًکهگیردمیراکورهسوختجايگازحاضر
میزانبهراخودگازمصرفکنند،میاستفادهسوختنوعاینازکههایینیروگاهآن،تبعبهویافتهکاهش%33میزان
درمکعبمترمیلیون113حدود( سالدرگازمکعبمترمیلیارد41حدودمعادلساالنهمصرفکهانددادهافزایش31,4%

هنیروگادرکهکردجایگزینگازبارادیزلسوختلیترمیلیارد7ازبیشبایدآیندهدرکهاستحالیدراینو. استشده) روز
درگازمکعبمترمیلیونانديو143جمعاً حاضرحالدربرقکنندهتولیدهاينیروگاه. شودمیگرفتهکاربهحرارتیهاي
.استبیشترمکعبمترمیلیون38گذشتهسالازکهکنندمیمصرفروز
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میحلانایراقتصادکهاستدیگريگستردهمسألهخودرو،سوختصورتبهشدهتغلیظطبیعیگازمصرفگسترشبرنامه
شدهتغلیظگازمکعبمترمیلیارد5,5مصرفشمسی،1393جارياقتصاديسالدر. دارداحتیاجگازبهآنحلبرايوکند

درحاضرحالدراگر. شودمیمشاهدهآنشدیدکمبودایراندرکهدادرابنزینلیترمیلیارد5,5حدودجوییصرفهامکان
. برسدمیلیون23بهجاريسالپایانتارقمایناستقرارشود،میمصرفشدهتغلیظگازمکعبمترمیلیارد21حدودایران

.یابدافزایش%35تابایدرقماین2020سالتاولیاست%23برابرکشورسوختیسبددرگازنوعاینسهمحاضرحالدر

میلیون85برابررقماینگذشتهسال(شودمیمصرفصنعتیواحدهايتوسطروزهردیگرمکعبمترمیلیون90حدود
بهرهتازنندبتلمبهزیرزمینیهايالیهبهراشدهتولیدگازتوجهقابلبخشمجبورندایرانیانکهافزودباید). بودمکعبمتر

ایرانیصادراتاساسیکااليسابقمانندنفتگاز،تولیدزمینهدرهاموفقیتوجودبازیراشودحفظنفتتولیدبااليدهی
.باشدمی

است؟کدام»ایرانیآبی«جریانمقصد

گازاساسیکنندهمصرفداخلیبازارکهاستاینآنوکردبنديجمعجملهیکدرتوانمیرامذکورارقامزیادتعداد
زمینهدرومسکباتهرانرقابتراهسربرمانعاولیناین. یافتخواهدافزایشبیشترهمبازآنتقاضايکهاستکشورتولیدي

طتوسشدهپخشاضطراببارزیرکهشودگرفتهنظردرهمصورتیدربایدوضعاین. نیستآنمانعتنهاولیاستگاز
. ارددوجودمتخصصنظرانصاحباصطالحبهایناذهانازغیرجاییدررقابتاینکهکنیمخیالورفتهکاذبکارشناسان

ودچین،واروپا. بپردازیمامروزمسایلبهاآلنکهاستبهترولیکردخواهیماشارهزمینهایندردیگرمانعبهذیلدرما
است؟کدامایرانیآبیجریانمقصدببینیمولی. هستندروسیهگازيمنافعحوزه

ازیراستمنطقیامراین. دارداولویتمیانهخاوروفارسخلیجحاشیهکشورهايبازارهايبهگازصادراتکهاستطبیعی
بودجه. شوندساختهکیلومتري500-800اکثرحدیاکیلومتري200لولهخطاستکافیبازارهاایندرگازعرضهبراي

ايهخیالنهوواقعیتاینبهعنایتباایران.  آیدمیبرهاهزینهاینپسازخودامکاناتبودنمحدودوجودباحتیایرانی
سعودي،عربستانعراق،نظیرمنطقهکشورهايزیرادهدمیگسترشجهتهمیندرراخودصادراتکارشناسان،واهی
تمامزیراآوردمیکممعمولیگازقطرحتی. استهمراهگازعمدتاً اینولیبرخوردارندگازمعینذخیرهازامارات،وکویت

.شودمیتغلیظآنشدهتولیدگاز

درعمانوقطر. مکعبمترمیلیون8کویتبهواستروزدرمکعبمترمیلیون14برابراماراتبهایرانیگازجاريصادرات
همزمان. شودصادرمکعبمترمیلیارد15حدودسالیکشورهااینبهاستقرارمقدماتی،توافقاتطبقبروهستندنوبت

. استکردهراصادراتحجمافزایشدرخواستتهرانازبارهاکشورایندولتزیرااستگذاشتهافزایشبهروعراقبهصادرات
بربالغ2016سالاواسطتاآنظرفیتکهپرداختبصرهبهگازانتقالدوملولهخطساختبهجاريسالژانویهماهدرایران

لمعادآیندهسالدوتاکشوراینبهایرانیگازصادراتاول،شاخهبهعنایتبا. گردیدخواهدروزدرمکعبمترمیلیون25
.شدخواهدروزدرمکعبمترمیلیون70
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گازکهنیستتردیديولیاستناپایدارومبهمهندباتوافقات. کنیمنگاهمقابلسمتبهوگذاشتهکناررامیانهخاورمحور
درانپاکست. ندارددیگريچارهآباداسالمزیراکردخواهدپیداراهپاکستانبهسیاسیواقتصاديموانعهمهخالفبرایرانی
دوبهقریبمیزانبهرقماین،2009سالدربعد،سالده. کردمیمصرفسالدرگازمکعبمترمیلیارد1999،20,3سال
. یابدافزایشمکعبمترمیلیارد92تارقماینکهرودمیانتظار2015سالدر. یافتافزایشمکعبمترمیلیارد38,7تابرابر

برابرپاکستانبازاردرگازعرضهکمبود2014-2015هايسالدر. کندنمیکفایتهانیازاینتأمینبرايگازداخلیمنابع
خواهدمکعبمترمیلیارد30,8بهآیندهسالیکتامصرف،رشدفعلینرخحفظصورتدرواستمکعبمترمیلیارد25,7
.کندجبرانراگازکمبودایناستقادرایرانتنهاکهشدخواهدنزدیکمکعبمترمیلیارد36به2017سالدرورسید

شرکتندکمیکفایتآنبراياست،تهرانسويازرقابتنگراناینقدرروسیگازپروماگرکهاستتذکربهالزمرابطهایندر
امکانزیرابودخواهدمنطقیاقداماین. گیردسرازشد،قطع2010سالدرکهپاکستان–ایرانلولهخطساختدرراخود

قطفگازپرومژئوپلیتیککارشناسانولی. دهدمیرادیگرگیريجهتبهاوتوجهجلبواروپاازرقیبتوجهکردنمنحرف
کنونتاکهترسیدندآمریکاییهايتحریمازقدريبه2010سالدرآنها. هستندشجاعداخلی،مصرفبرايهمآنحرف،در

بایراناگازيهايجریاننقشهدربارهتوانمی. استجانبینکتهیکفقطاینولی. بیایندخودبهترسآنازاندنتوانسته
اصوالً انایرکهاستاینآنوبودخواهدیکیايصفحهپانزدهیاپنجمقالهنتیجهولیکردزیاديصحبتارقاموجزئیاتذکر
.باشدروسیهرقیبگازبخشدرتواندنمی

راودخمحاسباتکارپشتباولیندارنددوستراایرانوماالبتهکه(انرژيزمینهدرغربیتحلیلیمراکزبرآوردهايبهبنا
الساوایلتاایرانشوند،سرازیرایرانبههاگذاريسرمایهوشودرفعنزدیکآیندهدرهاتحریماگرحتی،)دهندمیانجام
بهترینبرايبرآوردهااینکهکندعرضهسالدرگازمکعبمترمیلیارد10-20فقطاروپاوترکیهبهتواندمی2020هاي

ایجادانامکنهومربوطههزینهپرزیرساختنهدارد،تولیديامکاناتنهبیشترگازصدوربرايایران. استشدهطراحیفرصت
یاکردصادراروپابه2013سالدرگازپرومکهگازمکعبمترمیلیارد161,5باارقامایناگر. نزدیکآیندهدرزیرساختاین

ازکهشودمیمعلومگردد،مقایسهشود،صادر2016-2017هايسالدراستقرارکهگازمکعبمترمیلیارد155-160با
.نیستخبريچینیواروپاییمحوردررقابت

******

. نیستبیشآنهاخدمتدرکارشناسانو»کارآمدمدیران«آشکارلفظیاستفادهسوء،»گازبخشدرایران-روسیرقابت«
ازامتناعجهتاستدالالتگونههراختراعجهتدرروسیغربیالبیزحماتحاصلکهدهدمیراتحریکاتبويادعاهااین

ارکدرآیندهسالدهتاگازبازارهايتقسیمحساسزمینهدرمسکووتهرانبینرقابتگونههیچ. استایرانباهمکاري
.استدیگريمقالهموضوعاینکهکردگفتگومشتركهايطرحوشراکتدربارهتوانمیولی. نیست
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ایرانی-روسیمناسباتاندازچشموفعلیواقعیت
آلکسییفوالدیمیر

خودشراکتترفعالتحکیمبهایرانوروسیهاینکهدربارهبحث
مطبوعاتدردوبارهاند،پرداختهفنی–نظامیزمینهدرجملهاز

دفاعوزیراخیرسفر. استشدهزدزبانخارجیوایرانیروسی،
دراجراییعملیاتپاییزدراینکهدربارهبیاناتوتهرانبهروسیه
دامنهاعواملجملهازشد،خواهدشروع2-بوشهرايهستهواحد

گرانیتحلیلادعاهايهرازگاهی. استبودهبحثاینشدندار
همزمینهایندرایرانوروسیهآنهاگفتهبهکهشودمیشنیده

عربستانکهاندخوردهپیوندهمبهمشتركمنافعوسیلهبه
هکنیستايگونهبهامورحقیقیوضعیتولی. کنندوادارنفتهايقیمتشدیدکاهشسیاستازامتناعبهراسعودي

.باشدایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونراهبرديمنافعجوابگوي

مشتركمنافع

نهادسرئیسفراولیناینکهاستتوجهشایاننظراینازتهرانبهروسیهفدراسیوندفاعوزیرشویگوسرگئیاخیرسفر
هافرضیهتهران–مسکوروابطنزدیکیدربارهخودخوديبهدیداراین. استبودهاخیرسال15طیایرانبهروسیهنظامی

اننشتهرانبهشویگوسفرکهشودگرفتهنتیجهاینکهاستزودخیلیفعالًولی. آوردوجودبهزیاديهايزدنحدسو
ايههمکاريبودنسودمندبهکهدارنددلیلیطرفدوهر. باشدایرانی–روسیروابطدرالوقوعقریبراهبرديتحولدهنده
تهرانردولی. کندمیدنبالآنهاعلیهغربکهسیاستیشرایطدرخصوصبهباشند،داشتهاعتقادخوداقتصاديوامنیتی

دنبالهبواقعاًروسیهاینکهیاباشدمسکودستدرایرانمسایلازبسیاريفصلوحلکلیدکهنیستنداعتقاداینبرهمه
.باشدتهرانباروابطجدیدراهکارهاي

ومسکروابطوخامتتمامدقتباتهرانرسمیهايشخصیتگشت،بازروسیهترکیببهکریمهکه2014سالمارسماهاز
رخیب. کنندمحاسبهقبلازوطراحیشرایطایندرراخودسیاستتاکنندمیرصدرامتحدهایاالتباخصوصبهوغرببا

تشکیلجهتایرانبرايغربازروسیهانزوايکهدارنداعتقادتهراندرلیبرالضدوغربیضدکار،محافظههايشخصیت
اورخدرواشنگتننقشکاهش. استکردهفراهمايارزندهفرصتروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیرباراهبرديائتالف
میفرااآمریکجهانیسلطهپایانکهدارندراسخاعتقادآنها. آنهاستنفعبهکلیطوربهآمریکاجهانینقشتضعیفومیانه
شراکتاساسبرجملهاز-آندربتواندایراناسالمیجمهوريکهکنندمیفکرجهانیجدیدنظمدربارهقبلازورسد

.کندایفاکلیدينقش–مسکوباراهبردي
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واقعیتوشعفوشور

. استدهنکرطراحیرامقصداینسويبهحرکتکنندهقانعوشدهبنديساختارنظریهتهرانومسکودرکسیکنونتاولی
استجیبع. استشدهمحونزدیکآیندهبرايروسیهفدراسیونخارجیسیاستنظریهازایرانبهنسبتماسیاستمتأسفانه

رفتارهسراسیمما. پیشگیرانهبزرگاندیشهنهوشودمیمشاهدهعملابتکارنه. نداریمراهبرديهیچایرانبارابطهدرماولی
یاناتباگروبینندمیراواقعیتاینایرانیان. دهیممیبروزخودازالبداههفیومقطعیواکنشیایرانیعاملبهوکنیممی

جودوباکهدارندقبولایراندرآمریکاییضدشدیدخطپیروانحتیکهگرددمیمعلومشود،مطالعهدقتبهایرانیطرف
واقتصادزمینهدرروسیهوایرانمساعیتشریکدربارهتهرانچهومسکوچهمسئولسیاستمدارانطمطراقپراظهارات
وسیهرفدراسیونبینبازرگانیتبادالت! شنویممیحرففقطما. استنشدهحاصلزمینهایندرواقعیهايموفقیتامنیت،

میاپبهپاجایکدرروسیهوایران. شوندمیاجراتأخیرباشدهمنعقدهايموافقتنامهحتیوگذاشتهتنزلبهروایرانو
هاياريگذسرمایهوخدماتکاالها،باایرانینفتمبادلهدربارهپایاپايدوجانبهمعاملهیکسادهبررسیفقطمشغولوشوند
.داردجریان2013سالاواخرازمذاکراتاینزیرانیستبزرگیخبراینولی. هستندروسی

دفعهیناکهکنندمیادعادارند،اعتقادایرانی–روسیروابطدرجدیدعصرسریعرسیدنفرابهکهخوشبینانیوجود،اینبا
شویگوفرسبهفقطنهآنها. بخشدمینیرومنديتحركروابطاینبهکهاستشدهعمیقیتغییراتدچارواقعاًکشوردومواضع

میاشارهومسکبهوالیتیاکبرعلیژانویهماهاواخرسفربهبلکهرسید،امضابهنظامیزمینهدرموافقتنامهچندآنپیدرکه
.کنند

وزیر1997تا1981سالازکهاستاسالمیجمهوريسیاسیهايشخصیتترینبرجستهازیکیوالیتیکهاستدرست
فرساهمیتولی. کردگفتگوودیدارپوتینوالدیمیرباروحانیحسنویژهفرستادهعنوانبهمسکودروي. بودخارجهامور

.استایرانمعظمرهبرايخامنهعلیاهللاآیتارشدمشاوراوکهاستآنازناشیبیشتريحددرمسکوبهوالیتی

کهشودیمبررسیسطحترینعالیدرمسکوبهنسبتایرانسیاستکهاستآنازحاکیمأموریتاینبرايوالیتیانتخاب
بدیلتعاديامریکبهکههاستمدتعالیکاريسطحدرهاتماسزیراکندمیتعیینراگفتگواینلحنمعظمرهبردفتر
ادلتبوبحثموردراخودمسئولیتحوزهمسایلتاآیندمیمسکوبهپیشهامدتازایرانرسمیهايشخصیت. استشده
بهایرانايهستهبرنامهبررسیبرايایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدمثال،براي. دهندقرارنظر

ردایرانسیاستاساسیمعمارسلیمانیقاسمژنرالبهکهخارجهاموروزیرمعاونعبداللهیانامیرحسین. آیدمیمسکو
.کندمیگفتگوسوریهمسألهدربارهروسطرفبااست،نزدیکسوریه

. گیردمینضجمهمیتحوالتایرانی-روسیروابطدرکهباشدآنبرگواهمسکوبهوالیتیسفرکهامیدواریمعلتهمینبه
لوكباینکهآورددستبهراشانگهايهمکاريسازماندرایران»حقوقیوضعارتقاي«باپوتینموافقتوالیتیمثال،براي

آنتقویتبرايالمللبینغربیهايسازمانمقابلنیرويعنوانبه1996سالازچینوروسیهکهاستاورآسیاییامنیتی
حقوقبرابرعضوکندمیسعی2005سالازاست،شانگهايهمکاريسازمانناظرعضوکهایران. آورندمیعملبهتالش
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. بدهدرضایتسازماناینبهتهرانپیوستنبهجاريشرایطدرمسکوکهنیستبعید. شودنمیموفقولیشودسازماناین
دراريجسالسپتامبرماهدرشانگهايهمکاريسازمانبهایرانپیوستنبرايسبزچراغشدنروشنحتیتحلیلگرانبرخی

القاتمزمانیچهکهکندنمیرفعرااساسیسئوالتحوالتاینولی. کنندمیپیشبینیرامسکودرسرانسالیانهاجالس
بدهد؟واقعیتحركشدهاعالمفراوانهايبرنامهاجرايزمینهدرمسئولینبهکهشدخواهدبرگزارایرانوروسیهسران

استنرفتهبینازهممنفیذهنیت

نداردودوجکشوراینباروابطتوسعهزمینهدرراهبردگونههیچواستناپایداروثباتبیایرانباروسیهبرخوردمتأسفانه،
یکینفتوزیرمعاونمقدمشهريعباس. نگرندمیروسیهباهمکاريدورنمايبهتردیدبااساسهمینبرزیاديایرانیانکه
فزایشاموجبتواندمیایرانی-روسیهمکارياینکهبرمبنیهايپیشبینیبهاشارهضمنجدیداً وي. استشکاکانایناز

ریباًتقکهروسیهکهکنیممیتعجب: «گفتواستبحثقابلامراینکهداشتاظهارشود،جهانیبازارهايدرنفتقیمت
بهراودخنفتتولیدوکردهرفتارعراقوایرانونزوئال،باهمراهنیستحاضرکند،میتولیدنفتسعوديعربستاناندازهبه

شتالدرروسیهغاییاهدافبهموجهبعضاًوقدیمیاعتماديبیدیگر،عبارتبه. »دهدکاهشروزدربشکهمیلیون2میزان
.استقويایرانیمسئولینمیاندرسابقمانندتهران،باروابطنزدیکیجهتآنجدیدهاي

راناتوبلوك2014سالدسامبرماهدرروسیهکهگویندمیخرسنديباتهراندربنگریم،امنیتزمینهدرهمکاريبهاگر
یمشترکهايبرداشتمنطقهدرتروریستیخطراتازمسکووتهرانکهکنندمیاشارهنیزوکرداعالمخوداساسیحریف
مقاماتتردیدوشکباگاهیشود،میشنیدهمسکوازکههاییحرف. استنشدهزدودهایرانیاناذهانازظنسوءولی. دارند

دراسراییلخارجهاموروزیرلیبرمانآویگدورکهجدیداًمثال،عنوانبه. شودمیروبروهمایراناسالمیجمهوريرسمی
هبرنامبهمربوطمسایلحلضمنکهداشتاظهارروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئیبرد،میسربهمسکو
یرانیامسئولینبهرامسکوبعديچندمنافعوجودبیانات،این. انداختمخاطرهبهرااسراییلامنیتنبایدایرانايهسته
.شدروبروآنهاحساسواکنشباودادهنشان

درابقسمانندمسکوکهحکمفمراستتهرانبرایرانايهستهبرنامهزمینهدرروسیهگیريموضعبارابطهدربرداشتاین
مجلسخارجیسیاستوملیامنیتکمیسیونعضوشفیعینوذر. گیردمیرادیگرهايدولتطرف5+1گروهچارچوب

منافعازدفاعبرايابزاريعنوانبه5+1گروهوایرانبینمذاکراتازمسکوشفیعیکهنوذردادهشدارژانویهماهاوایلایران
روسمسئولین. ببنددخاصیهايامیدکشوراینباراهبرديروابطوروسیهبهنبایدایران: «گفتوي. کندمیاستفادهخود
دیدتجایرانايهستهمسألهمورددرتوانندمیکند،تضعیفراروسیضدهايتحریممتحدهایاالتاگرکهاندگفتهبارها
حریمتحفظ«کهبوددادههشدارکهبودروسیهخارجهاموروزارتقبلروزچندبیانیهبهشفیعیواکنشاین. »بکنندنظر
اعاوضفصلوحلزمینهدر) نویسنده-واشنگتنومسکوبین(دوجانبههايهمکارياندازچشمروسیهعلیهامریکاییهاي

کهستااعتقاداینبرکهکندنمیپنهانتهراندیگر،عبارتبه. »بردمیسئوالعالمتزیرراایرانايهستهبرنامهپیرامون
نادیدهارواقعیتاینکهاستدشوارتهرانبرايکهکندمیاستفادهایرانیبرگازهاآمریکاییبادوجانبهمناسباتدرمسکو
.بگیرد
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ووسیهربیننظرهااختالفتشدیداوالً،. دارندکلیدياهمیتایرانی–روسیروابطآیندههايپیشبینیایننظرازعاملسه
. دادواهدخسوقایراننظیرجایگزینشرکايباروابطنزدیکیبهراپوتینوالدیمیرنیزبعدبهاینازاوکراینزمینهدرغرب
شدیدسیاستطرفداراننشود،حاصل5+1گروهوایرانبینسازشايهستهزمینهدرجاريسالجواليماهتااگرثانیاً،

ربغباروابطنزدیکیبرمبنیایرانجمهوررئیسروحانیحسنهايتالشبهکههاستمدتکهشدخواهندتقویتتهران
آنقتوثالثاً،. استمرتبطروسیهچونکشورهاییباایرانراهبرديآیندهکهنمایندمیتأکیدونگرندمیتردیدوشکبا

هبحرفاززمینهایندروپرداختهایرانبافنینظامیواقتصاديبازرگانیواقعیهايهمکاريبهمسکوکهاسترسیده
.افتادخواهدراهباالخرهایرانی–روسیتعاملقطارشود،اینطوراگر. کندگذرعمل
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روسیهوایرانبینروابطبرآنتأثیروایرانداخلیاوضاع
آلکسییفوالدیمیر

برقراريچگونگیبارهدرتأملوتفکرمشغولروسیهکهحالیدر
خاورمنطقهکلیديکشوراینباروابطدراینکهوایرانباروابط
جمهوريداخلدردارد،بربلنديچقدرهايگامتواندمیمیانه

فرجامکهداردجریانداخلیپیچیدهنسبتاً هايفراینداسالمی
راغربدادنترجیحیاروسیهبانزدیکتعاملبهایرانتمایلآن

برایرانبهنسبتروسیهراهبردگونههیچفقدان. زدخواهدرقم
بینراهبرديشراکتاندازيراهملموسنتایجنبودناثر

آبزیادي،هايسالطیاسالمیجمهوريوروسیهفدراسیون
درروسیهنقشتقویتازکهریزدمینیروهاییآسیابروي

قویتتراهایینیرواسالمیجمهوريداخلدرایرانبهنسبتمسکوفعالغیرسیاستآن،برافزون. کنندمیممانعتمنطقه
بهتنهارمسیایندرتأخیرگونههردیگر،عبارتبه. هستنداروپااتحادیهومتحدهایاالتباروابطنزدیکیطرفدارکهکندمی
.کندجلبخودنفوذمداربهراایرانخواهدمیکهاستغربنفع

حاکممحافلدرنظرهااختالف

دیدهپمیانهخاوردروداردقرارخارجیشدیدفشارتحتخودآمیزصلحايهستهبرنامهتوسعهعلتبهتهرانکهشرایطیدر
اماتمقدارند،ارتباطتروریسمگسترشوسنیوشیعهرویاروییباجملهازکهکنندمیرشدهمچنانمتعدديبحرانیهاي
اهللاآیتطرفازاوضاعبرنظارتحاضرحالدر. قایلندارجحیتحاکمنظامپایداريحفظوداخلیثباتتأمینبرايایران
یاسالمجمهوريسیاسینظامعناصرهمهیکپارچگیمحکمخطکهوياطرافیانتریننزدیکوروحانیرهبرايخامنهعلی

.گرددمیهدفاینبهدستیابیموجبکنند،میدنبالراایران

سالمبرايهاتالشوايهستهبرنامهدربارهمذاکراتروندقبالدرتردیدبهآمیختهگیريموضعوجودباايخامنهعلی
محافلکهحالیدرکندمیپشتیبانیويدولتوایرانجمهوررئیسروحانیحسنازسابقمانندغرب،باروابطسازي

شگرایازپردهبیایرانیحاکمردهاعضايازبسیاري. کنندمیانتقادجمهوررئیسهايفعالیتازگراملیوکارمحافظه
ازگارناسراکاراینحتیآنهاازبرخیوهستندناراضیغربباعیارتمامروابطازسرگیريبهويتیموروحانیحسنآشکار

.کنندمیاعالمملیمنافعبا
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شدهلتبدیایرانطرفازمسکووتهرانبینشراکتبرقراريزمینهدرمانعبهعینیطوربهایرانسیاسیهرمقسمتهمین
ويجلممکنوسیلههربهکهاندشدهتبدیلمسکولیبرالگرايغربنیروهايآنمتحدانبهناخواهخواههمچنینآنها. اند

خالفانیمتنهانه. نکنندخشمگینوناراحترامتحدانشوآمریکانکردهخدايتاگیرندمیراایرانباعیارتمامروابطتوسعه
روسیهنفدراسیودولتیساختارهايدرمعینیعناصربلکههستندآمریکانفعبهپوتینوالدیمیررژیمسرنگونیخواهانکه

هکآیدمینظربه. گیرندمیراتهرانسويبهمسکوحرکتهرجلويعملدرکهشوندآوردهحساببهمیانایندرباید
.کنندمیایفاراآمریکانفوذيمأموراننقشروسیهحکومتداخلدروهستندپنجمستونترکیبیاجزايهمآنها

متحدهایاالتباائتالفگونههرکهفهمندمیخوبکهکنندمیمقابلهایرانیهايلیبرالباکسانیایراناسالمیجمهوريدر
واهدخسعوديعربستانچونگراییغربنشاندهدستبهایراناسالمیجمهوريشدنتبدیلوفعلیرژیمسرنگونیموجب

.شدخواهندقایلرامیانهخاورتماموفارسخلیجمنطقهژاندارمنقشتهرانبرايوکردهمحدودراکشورحاکمیتحق. شد
ماورايومرکزيآسیايدرآمریکامنافعپیشبردعاملوروسیضدخصمانههايفعالیتگاهتکیهبهراایراندیگر،عبارتبه

اهللاآیتریاستبهکارانمحافظهسويازايفزایندهفشارتحتروحانیحسنتیمعلتهمینبه. کردخواهندتبدیلقفقاز
یرانامجلسنمایندگانازکثیريشمارواسالمیانقالبپاسدارانسپاههمهازقبلومسلحنهادهايفرماندهانیزدي،مصباح

.گیردمیقرار

تازه. شودمیایرانینخبگانمیاندرنظرهااختالفساززمینهاقتصاديواجتماعیمحوردردولتمؤثرچنداننهفعالیت
میهمعاديمردمنارضایتیموجبامراین. کندواگذارخودطرفدارانبهراامورزمامکندمیسعیپردهبیروحانیحسن
رئیسزاکارانمحافظهانتقاداتشریکمجلسرئیسالریجانیعلیریاستبهمعتدلگرایاناصولکهنیستتصادفی. شود

.اندشدهجمهور

بهمنوطويحمایتولی. شودتبدیلآشکاررویاروییبهلفاظیاینکهدهدنمیاجازهروحانیرهبرايخامنهعلیفعالًولی
همولی. داردبستگیهاتحریمفشارتضعیفهمهازقبلوايهستهمذاکراتپیشبردجهتدرجمهوررئیسهايتالش
نخواهدحاصلهدفایناست،جدیدياالجلضربکه2015سالجوالي1ازقبلتاقوياحتمالبهکهاستروشناکنون

.کندمیرويدنبالهآمریکاییدیپلماسیاززمینهایندرودادهنشانخودازفعالیغیررفتارروسیهتازه. شد

روسیهبهایراناعتماديبیعلل

باورکهیایرانیاننظرنقطه. بودکردهدرج»روسیهبهایرانیاناعتماديبیدلیلشانزده«دربارهمطلبیپیشمدتی»روایران«
عالقهربعالوهیابد،دستاقتصاديشکوفاییبهدستیابیوهاتحریملغوبهروسیهکمکبهبتواندایرانکهکنندنمی

بررسیتاریخیدیدزاویهازرامسألهاینکنیمسعیاگر. داردهمدیگريدالیلآن،لیبرالهايارزشوغرببهکورکورانه
هماینمسأله. کردخواهیمرويزیادهدهیم،توضیحگریبویدوفدورانقدیمیهايناراحتیبارااعتماديبیاینوکرده

مسلمانمناطقبهخمینیهاياندیشهگسترشترسازایران،در1979سالاسالمیانقالبپیروزيازبعدمسکوکهنیست
عربجهانقسمتترینارتجاعیومتحدهایاالتباواقعدربودند،شدهکشوراینواردشوروينیروهايکهافغانستانونشین
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یرانیاسالههشتخونینجنگجریاندرآنازبعدوکردهمبستگیعربستاندیگرهايپادشاهیوسعوديعربستانیعنی
نظامی،سیاسیبعددرروسیهازتهرانکنونیبرداشتمسألهاین. کردفعالیحمایتعراقیدیکتاتورحسینصدامازعراقی–
.استاقتصاديو

نیزوبوشهراتمینیروگاهساختجملهازواخیرسال15طیایرانبااقتصاديوبازرگانیروابطتوسعهمدتطولدرمسکو
تشرککهشدمیایجادبرداشتاین. گذاشتمیزیاديمحلواشنگتنفریادهايبههمیشهگازونفتبخشدرتعاملآغاز
یهروسرفتارازراخودنارضایتیمراتببارهاتهران. کنندکارایراندرحاضرندهاآمریکاییاجازهدریافتباتنهاروسیهاي
سالحانواعبرخیو300-اسنظیرمدرنهايسالحصدورازوگرفتهرافنی–نظامیروابطتوسعهجلويکهکردمیابراز
اکثرهککردندتوجههمواقعیتاینبهایرانیان. نیستندالمللیبینهايکنوانسیونمشمولکهکردمیخودداريدفاعیهاي
عقطایرانیهايسازمانباراخودمالیروابطشتابباآمریکایینامشروعویکجانبههايتحریمترسازروسیههايبانک

.کندحسابروسیهفدراسیونباعیارتمامهمکاريرويتوانستنمیایرانشرایطایندر. کردند

شریکامرنهایتدرمواردهمهدرتقریباً ايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدرروسطرفچرافهمیدندنمیایرانمقامات
هايتحریمازمسکوکهآمدندوجودبهزمانیبیشتريهمبازهايسئوال. شدمیمذاکراتغربیهايطرفگیريموضع

روندهپدربارهمذاکراترونددرهابحثوعملکنديعلتبهکهنمودپشتیبانیایرانعلیهمتحدانشوآمریکاالمللیبین
ازلهمغ. داردوتوحقآنجامسکوکهگرفتانجاممتحدمللسازمانامنیتشورايطریقازکاراین. شدندصادرتهرانايهسته
عوضدر2006-2012هايسالطولدرکویتوسعوديعربستانباهمهازقبلوفارسخلیجعربیکشورهايبامسکو
تأثیربیهمروسیهاقتصاددردالرمیلیاردهاگذاريسرمایهوروسیهايسالحزیادمقادیرخریدبرمبنیآنهاهايوعده
حالبهرا300-اسدربارهقرارداداجرايوکردهگذشتغرببهایرانايهستهبرنامهزمینهدرزمانهماندرمسکو. نبود

ازشسقدرهاآمریکایینهامرنهایتدرکهاستطبیعی. دادکاهشرابوشهراتمینیروگاهساختسرعتنیزوآورددرتعلیق
.نموداجراراروسیهايسالحخریدهايوعدهسعوديعربستاننهودانستندراروسیه

اثربرشورکایندرروسیهخساراتکهلیبیقضیهخصوصبه. شدروسیهباروابطازایرانبیشترنگرانیباعث»عربیبهار«
بهرالیبیضدهاينامهقطعصدوراجازهمسکوچرانفهمیدتهران. شددالرمیلیاردهادهبربالغقذافیمعمررژیمسرنگونی

ابودينبهالمللی،بینبهانهعنوانبههاقطعنامهاینازاستفادهباوهابیهايپادشاهیوناتوآمریکا،کهدادخودمنافعضرر
اینکهربمبنیراروسیهفدراسیونبعديرسمیتوضیحاتایرانیان. زدنددستآنرهبرهولناكقتلولیبیدولتوحشیانه

رايبامنیتشورايهايقطعنامهازاخالقیضدکاريفریبباوايغدارانهاقدامطیآنغربیشرکايکهداشتانتظارمسکو
استنممککهکردندفکرتهراندرزیاديعده. نکردندباورکنند،استفادهقذافیرژیممهمتأسیساتهمهشدیدهايبمباران
همیراناايهستهتأسیساتبمبارانباکهدهندقرارفشارتحتحديتارامسکوسعوديعربستانباهمراهاسراییلوآمریکا
.نبودندامیدوارمسکوطرفازنظامیکمکبهرسدچه–سیاسیواخالقیکمکبهایرانیانشرایطآندرکند؟سازش

متحدهایاالتباراخودفعالیتکهاسراییل. شدمیتهیهواقعاًضرباتاین2011-2012هايسالدرکهنکنیمفراموش
سوختباردواقلحدهاهواپیما. کندبمبارانراایرانراهبرديونظامیتأسیساتبودنمودهسعیبارچندکرد،میهماهنگ

آخریندرولیبودندشدهروشنآنهاهايموتورحتیوبودندگذاشتهبارآنهابدنهدررامرگبارهايموشکوکردهگیري
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تنها.داشتندقرارایرانباعیارتمامجنگقدمییکدرغربوناتوآمریکا،اسراییل،بنابراین،. شدمیلغوحملهاینلحظه
اينیروهنشینیعقبوعراقدرجنگیمناقشهسوریه،درطوالنیجنگیعنیشدجنگاینازمانعژئوپلتیکیمعادالت
ازهنوزنهاآالبته. بجنگندهمایرانیجبههدرندادنداجازهمتحدانشوآمریکابهکههستندعللیاینها. افغانستانازآمریکایی

وغرباسراییل،آمریکا،. هستندحملهاینبرايترمساعدشرایطمنتظرفقطونکشیدهدستایرانبهحملههايبرنامه
ولی.دارندنمیبردستایرانازنکند،قبولراغربیهايارزشایرانیرژیمکهزمانیتافارسخلیجحاشیهعربیکشورهاي

.شدخواهدسیاسینظامسرنگونیموجبناگزیراستحالهاین

شمچدرروسیهچهرهکند،ایستادگیشدموفقروسیهکمکبهتنهااسدبشاررژیمکهسوریهزمینهدرمسکواستقامت
بهبودآمادهداعشزمانآندرکهکردحمایتبغدادشیعهدولتازمسکوآنازبعد. کرداصالحمعینیحدتاراایرانیان
باالخرهیهروسکهدادبیشترياطمینانایرانیانبهکریمهخصوصبهواوکراینزمینهدرمسکورفتار. کندحملهعراقپایتخت

.خیزدبرخودمنافعازدفاعبرايغرب،باشدیدرویاروییبروزصورتدرحتیاستحاضر

تهپیشرفهايفناوريایراناسالمیجمهوريبهاستقادرروسطرفآیاکهدارنداقتصاديخالصشبهاتزیاديایرانیانولی
طرفآیاخیر؟یاکندواگذارانرژيهايحاملصدوروتولیدسریعتوسعهجهتراگازونفتحیاتیبخشدرجملهازمدرن
وهاصحبتاست؟ضروريحداینتااولمرحلهدرکهبکندبزرگیهايگذاريسرمایهایراناقتصاددراستحاضرروس

یدنبا. شودمینگرانیباعثکنند،میکارخارجیبازاردرکهروسیهايشرکتشدیدمالیفساددربارهايرسانهمطالب
حصیلتروسیهدرایرانازکسیکمترکهحالیدرکردندتحصیلغربدروالدینشانیاایرانیانازبسیاريکهکردفراموش

وانیبازرگمحافلوهاتکنوکراتتوجهقابلبخشوابستگیوغرببهفرهنگیطبیعیگرایشموجبامرهمین. باشدکرده
.شودمیغربیهايفناوريبهروشنفکران

الفائتایرانبااستحاضرمسکوکهشودمطمئنخواهدمیتهرانکهداردوجوداستراتژیکژئووسیاسیمالحظاتهمچنین
ایلممنظورهمینبهتهران. نمایدمقابلهعربستانکارمحافظههايرژیموغربتجاوزکارانهسیاستباتادهدتشکیلجدي
ایرانیانولی. داردگواهیامرهمینبرظاهربهاوکراینحوادث. شودبریکسوشانگهايهمکاريسازمانعیارتمامعضواست
.دارندنیازمسکورفتارمشخصاثباتبهآنها. بکنندراخودنهاییانتخاباآلنهمینتاهستنداحتیاطبابسیار

استهاتحریمرفعبهمنوطچیزهمه

سبقتسیهروازغربیرقیبانتاکندعجلهبایدمسکو. هستندهاتحریمشدنمرتفعمنتظرایرانیاناتفاقبهقریباکثریت
کمتريوکمهايفرصتایرانبامشارکتروابطبرقراريباآنهافعلیبرخوردادامهصورتدرروسیهايشرکت. نگیرند
ايبرکهگازونفتبخشدرآنها. کنندمیبازپاجايخودبرايایرانیاقتصاددراکنونهمملیتیفراهايشرکت. دارند
مارسماهدراستصدددرایراننفتوزارت. دارندبرتريدارد،نیازخارجیبزرگهايگذاريسرمایهبهودارداولویتایران
. کندبرگزاررادالرمیلیارد40حدودمعادلنفتیقراردادهايرونماییمراسمخارجیهايشرکتبرايلندندرجاريسال
ستقیممطوربهپیشسالچندتاتوانستندمیآنهاکهحالیدرکنندپیداراهآنجابهروسیهايشرکتکهاستبعیدولی
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بخشوبخشاینهايلقمهترینلذیذهاتحریمزدندورباوشدهایرانوارددوجانبهروابطمبنايبرها،مناقصهبدونو
.آورنددستبهراایراناقتصاددیگرهاي

ودداريختهرانباخودرفتارهماهنگیازنفتهايقیمتشدیدافتشرایطدرحتیمسکوکههستندمتعجببسیارایرانیان
عوديسعربستانبامتحدهایاالتتبانینتیجهها،قیمتاینسقوطکهکردنداعالمپردهبیایرانیاناینکهولواستکرده
بهکشیدند،میدستجهانیبازاربهنفتصدورازهفته2-3مدتبراياقلحدونزوئالوایرانروسیه،فدراسیوناگر. است
.کندرشدبشکهیکبابتدالر200تاتوانستمینفتقیمتکارشناسان،گفته

******

یمتموفقیتبرکتبهاگر. نیستروسیهنفعبهایرانداخلیوضعیتوخارجیاوضاع. استکمولیهستهنوزوقتالبته
نادیدهراواقعیتاینتوانندنمیایرانمردمخصوصبهوسیاسینخبگانشود،رفعهاتحریمروحانیحسنگرايغرب

. تگذاشخواهدکاهشبهرونیست،زیادچندانکهروسیهطرفدارانشماروکردهحرکتغربسويبهناگزیرایران. بگیرند
وشدعملوارداکنونهمباید. داشتخواهندکمتريشانسایراندرروسیهايشرکتایران،هايلیبرالتقویتموازاتبه

تپرداخفنینظامیهمکاريفشردهتوسعهبهاقتصادي،وبازرگانیروابطباهمزمانباید. کردصبر2015جوالي1تانباید
جوابگويوجهبهترینبهنماید،دفاعخودمنافعازوکندمقابلهآمریکاهايبرنامهبابتواندکهمستقلیونیرومندایرانزیرا

.باشدمیمسکومنافع
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آید؟میبر»گسیختهلجام«نتانیاهويپساز»صلححافظ«اوبامايآیا
پانکراتنکوایگور

امضابهالمللیبین5+1گروهوایرانبینموافقتنامهآیاکهسئوالاین
. استدادهدستازراخودمبرمحالتواقعدرخیر،یارسیدخواهد

رئیسآیاکهداردبیشترياهمیتدیگرسئوالپاسخدریافتاآلن
سويازتهرانبامعاملههروتويبرشودمیموفقآمریکاجمهور
بینرویاروییحاضرحالدرخیر؟یاکندغلبهاسراییلوزیرنخست

رسیدهخوداوجبهایرانايهستهبرنامهدربارهسیاستمداردواین
.شدخواهدآنبرندهکسیچهنیستمعلومکهاست

ويرانسانتریننیرومندآمریکاجمهوررئیسکهنیستمعنیبداناینولیاستابرقدرتمتحدهایاالتکهاستدرست
: استتادهافجالبیاتفاقچهببینیدولینیستبازيمسخرهجزچیزيايزمینههردراسراییلباآمریکامقایسه. باشدزمین

اريکهیچراجهاننقشهرويبر»سوزنسر«اینلجتواندنمیواشنگتنوکردهلجبازيایرانباتوافقاتزمینهدراویوتل
أمینترااروپاییهايپایتختدروواشنگتندراسراییلسیاسیوزندرخشانفرمولاین. »استمهمترقدرتازنفوذ. «بکند
مخالفانهمهبردهدمیاجازهاسراییلمقاماتبهکهاستعمومیکاربردباسالحییهودیان،باضدیتبهاتهام. کندمی

اینبودنفراگیرکاملطوربهآمریکاجمهوررئیسامروزه. شوندچیرهباشند،داشتهکهمقامیازنظرصرفخودخارجی
.کندمیاحساسخودجانوپوستباراسالحاینکاراییوفرمول

وجودیتمبانیستحاضرواشنگتندرکسیکهاستروشنالبته. داردنیازآببهماهیمثلایرانباتوافقاتبهاوباماباراك
. دبکشدستایرانعلیهپنهانینشدهاعالمجنگازیاکندرفعراایرانیضدهايتحریمهمهوکردهسازشاسالمیجمهوري

سیاستازامتناعبهایرانکردنواداروایرانگلويبردارطنابفشارکاهشاوضاع،سازيسالمبهتظاهرتوافق،غاییهدف
میانهرخاودرآمریکاییدیپلماسیکفشازایرانیریگآنکهازبعد. استداخلیمسایلدرتمرکزبهومنطقهدرفعالخارجی

.بردمنطقیپایانبهرادیگرکشورهايوعراقسوریه،مورددرآمریکاهايبرنامهتوانمیشود،آوردهدر

رهکنگکهزمانیتامارس،ماهدراستقرار. شدتهیهغاییهدفهمینبهدستیابیمنظوربه»مرحلهدودرفصلوحل«طرح
هستهبرنامهاصولوکارهاراهآندرکهشودامضامقدماتی»سیاسیموافقتنامه«کرد،مشخصخودحجتاتمامطیآمریکا

هايوهشپژتفصیلبهآندرکهشودمیامضافنیاصطالحبهموافقتنامهجاريسالژوئنماهپایانتا. گرددتعیینایراناي
هايضمانتلیستنیزوشوندلغوسنداینچارچوبدرتوانندمیکههاییتحریمتهران،برايمجازغیرومجازايهسته
.کندتأمینراحاصلهتوافقاتاجرايکهشدخواهدقیدایرانیطرف
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!استمخالفنتانیاهوولی

یناالبته. استریاضواویوتلآمریکا،کنگرهایرانیضدگانهسهائتالفبرايبزرگیدستاوردمرحله،دودرحلراهطرح
. نندکمیایفارادائمیسوزانموتورنقشمذکورعضوسههمینولیاستبرخورداراعضابیشترمراتببهتعدادازائتالف
سو،یکاز. ماندنخواهدکاربیمذکورموتورآن،اجرايباکهاستسودمندآنهابرايخاطراینبههمهازقبلمذکورطرح
خودبرايراسالهششوسیمناقشهفصلوحلمبتکروصلححافظچهرهآمریکامقاماتوسوزدنمیسفیدکاخسیخ

جعلباوکوچکتحریمهرلغوبهاعتراضبامخالفهايگرگکهچراسوزدنمیهمکبابدیگر،سوياز. کنندمیمحفوظ
هموافقتناماینکردخواهندسعیارزد،نمیپشیزيآنهايضمانتاینکهوکندنمیاجراراخودتعهداتایراناینکهدالیل

ربشکذاییحقوقیاتهرانايهستهبرنامهازاعمجدیدهايتحریماعمالبرايهابهانهجستجويبههمچنینآنها. بدرندرا
فقطبلکهکندنمیحلرامسأله،»مرحلهدودرفصلوحل«امر،حقیقتدر. پرداختخواهند»داخلیمخالفانتصفیه«و

چهاینجادر. استواقعیحلراهاینکهکنندباوربایدآمریکادروایراندرناظرانولیکندمیایجادرامسألهحلظاهر
قصدییآمریکاطرفازکسیکهسنديپیراموناوچرانیست؟گسیختهلجامبیبیطبعبابچیزيچهنیست،درستچیزي
است؟زدهدامنايگستردهاینقدرفعالیتکند،اجراجداً راآنندارد

هکاستآنبرناظرتهرانايهستهبرنامهزمینهدراسراییلفعلیمقاماتگیريموضع. استشناسیاصولمسألهاین
د،زیایاکوچکمقادیرازاعمايهستهعناصرمستقلتولیدبراينبایدشرایطیهیچتحتوهرگزایراناسالمیجمهوري

اورانیومنایچنانچهاستپایینغنايبااورانیومکیلوبیستحتیمخالفنتانیاهو. باشدداشتهفرصتیترینکوچکحتی
ایرانولیکردکاريتواننمیراجدیدهاينیروگاهوبوشهراتمینیروگاهالبته. باشدشدهتولیدمستقلطوربهایرانتوسط

اینوشودوابستهخارجازوارداتبهپزشکیایزوتوپرادیووسوختتولیدزمینهدرحتیدیگر،هايزمینههمهدرباید
تمیاکارشناسانبهانهبهاسراییلویژههايسرویسمأمورانبهنظارتاینکهاستبهتر. گرددکنترلشدیداًبایدواردات
رزويآبهراکريواوبامااوکهنیست»بديمعامله«جزچیزيدیگرشرایطهمهگسیختهلجامنتانیاهوينظراز. شودواگذار
.کندمیمتهمآنانعقاد

اینکهشدتهگرفکاربهیهودیانباضدیتبهاتهامیعنیبرندهبرگبزرگترینحتی. استگذاشتهافزایشبهرولفاظیشدت
ابروزنامه. کندنابودراغربیسیاستمدارهراعتباروسیاسیموقعیتتواندمیکهاست»ايمنظورهچندینسالح«همان
او. ندکمیتشویقرایهودیانبهحمالتواستیهوديضدذاتاًاوباماباراكهايحرف: «نویسندمی»معاریو«اسراییلینفوذ

ربارهدیهودیانادعاهايزیرخاكکنند،نمیتعقیبرایهودیانمخصوصاً افراطیگرایاناسالماینکهبرمبنیخوداظهاراتبا
تنهااین. »استایرانازناشیخطراغراقبهاسراییلکردنمتهممعنیبههمچنینهاحرفاین. کردخالیرافزایندهخطر
ایرانیدضائتالفاکنون. کندشروعاستحاضرمتحدهایاالتدراسراییلیالبیکهاستاوباماباراكعلیهگستردهکارزارآغاز

هککنندمیادعااویوتلبرحاکممحافل. شدمتوسلايوسیلههربهآنعلیهتوانمیکهداندمیدشمنیرااوباماباراك
رايبخوداقداماتباکهشدجمهوريرئیسقربانییهوديدولتتمامهماننداو. آوردوجودبهرابحراناینکهنبودنتانیاهو«

».کندمیایجادخطراسراییلموجودیت
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است؟کدام»ایرانیاتم«ازاسراییلهايترساساسیعلت

وبخآمریکاواسراییلدر. نداردنظامیجنبهایرانايهستهبرنامهکهدانندمینیکوياطرافیانواسراییلوزیرنخست
خواهد،میایرانکهچیزيتنها. کندنمیونکردهطراحیراايهستههايسالحساختبرنامههرگزایرانکهدانندمی

سعهتواي،هستهمدرنهايفناوريبهدسترسینبودندرکهدانندمیخوبایرانیانزیرااستآمیزصلحاتمبهدسترسی
. باختخواهندجاناست،استوارهافناورياینبرکهدرمانهايروشوداروهاکمبودازنفرهامیلیونوشدهمتوقفکشور

انکیجنونبهایرانلذاو. شودراندهعقببهپیشسالهادهبهتواندمیکشوراینوشدهمتوقفکشورزندگیواقعدر
.گذاردنمیمحل) شناسدنمیرسمیتبهدولتعنوانبهرااسراییلایران،(صهیونیستی

يوجودخطرعنوانبهایرانازاسراییلمقاماتکهاستآنبرفرضدارد؟علتیچهآمیزجنونفعالیتوهیتسریااینولی
. کندمیفرقاسراییلهايترسواقعیسرشت. کندنمیمنعکستقریباًراپدیدهایناصلعلمیاصطالحاینولی. ترسندمی
ردهککاريهرزیاديپشتکارباوطوالنیمدتطیاویوتل. هستندايهستههايسالحانحصاردادندستازنگرانآنهااوالً،
چهارصدیادویستآن. دهدپرورشخصومتخودبهنسبتخاصطوربهعربجهاندروعامطوربهاسالمجهاندرتااست

.استاسالمجهانتنفرموجبرابردرآن»دفاعیخطآخرین«دارد،اسراییلکهاتمیکالهک) مختلفهايبرآوردطبقبر(
.کندمیتضمینرافعلیرژیمبقايکهاست»پادشاهبرهانآخرین«اینگفتند،میپیشقرنچندکههمانطور

جهانند،کاستفاده»شرقیدیکتاتور«یکعلیهخودهايسالحازاسراییلاگرکهبدهیمراسئوالاینصادقانهپاسخبیایید
گريوحشیدربارهتبلیغاتیگستردهکارزاربااقداماینکهاستطبیعینمود؟خواهدمحکومرااسراییلاياندازهچهتاغرب
همینجابهکاروزنندمیغرکمی. بودخواهدتوأم»خواهترقیبشریت«تمامبرايآنبودنخطرناكو»خونینرژیم«هاي
اییلاسرحریفاگرولی. استآنتجاوزکارانهرفتاراساسیعلتاینکهشودنمیمجازاتکهفهمدمیاسراییل. شودمیختم

مقابلهتضمینیضربه«امکانشدنفراهم. کردخواهدتغییراوضاعشود،برخوردارمقایسهقابلویرانگرانهتوانباهاییسالحاز
رینتکوچککهزمانیتا. کردخواهدایجادايریشهتغییراتاویوتلموقعیتوايمنطقهمعادالتدراسراییل،به»مثلبه

کاريهیچازکشوراینمقاماتببرد،بینازرااسراییلايهستهانحصارمنطقهدرکسیکهباشدداشتهوجودفرصت
.نشودفراهمتحولاینموجباتحتیکهکردخواهندجهدوجدونکردهفروگذاري

خطایرانبامبارزهدرکهفهمیدباید: «کندمیبیانصریحاً راموضوعایناسراییلیمعروفنظامیامیدروریعقوبسرتیپ
اسراییلعلیهزمانیومکانهردرایرانیانکهفهمیدباید... کردصحبتچیزيدربارهآنهاباتواننمی. نداردوجودممنوع

هايسالحصاحبتهراندرهااهللاآیترژیمکهداداجازهنبایدعنوانهیچبهکهاستآنعللازیکیاین. کردخواهنداقدام
بچگانهبازيیکبهکنیم،میمشاهدهاآلنماکهچیزيهربودند،ايهستههايسالحصاحبآنهااگر... شودخودايهسته

.«دهندافزایشبرابردهراخوداسراییلیضدهايفعالیتتوانندمیاتمبمبازبرخورداريباآنها. داشتشباهت

ایرانبهمیانهخاوردیگرکنشگرانازبسیاريوسعوديآل. داردوجودهمریاضهايهراساویو،تلهايترسبرعالوهولی
نظامنجایگزیالگويعنوانبهنفت،زمینهدررقیبعنوانبهایرانبهآنها. ندارنداحتیاجیايمنطقهقدرتعنوانبهنیرومند
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نافعماینجادر. ندارنداحتیاجیخودحقوقراهدراقلیتمبارزهیعنی»شیعیبیداري«مرکزعنوانبهنیزوسیاسیودولتی
مخالفهکشدتشکیل»ایرانیضدجبهه«وکردهپیداکاملمطابقتهمباایرانیضدائتالفاسراییلیبخشوعربیبخش
.استتهرانباروابطسازيسالمجهتدراوباماباراكظاهريهايتالشحتیفعال

شود؟میبرندهکسیچهباالخره

آنخنگويسگسیختهلجامنتانیاهويکهایرانیضدائتالفبارویاروییدربتواندکهداردناچیزيشانسآمریکاجمهوررئیس
آمریکااعیدفصنایعوسعوديعربستاناسراییل،هايالبیسیاسیومالیمنابعکهنیستاینتنهاعلتش. شودموفقاست،

ترتردهگسروندازعنصريتنهاایرانمسألهاصطالحبهکهاستاینمسأله. استبیشترمراتببهويدولتواوباماامکاناتاز
.کندمیایجادرامیانهونزدیکخاوربرنظارتجدیدهايشیوهآنچارچوبدرغربکهاستجهانی

ایدبوشدهکنندهناراحتومنسوخمنطقهفعلیسیاسینقشهآننظرازکهدهدمینرماستعماربهراخودجاينواستعمار
یعیشدنیايیعنی»بزرگایران«واسدبشارریاستتحتسوریهواحد،عراقبهجدیدنقشهرويبر. شوددوختهوبریدهنواز
باياهستهبرنامهدربارهمذاکرات. نیستاحتیاجیاست،نزدیکایرانجغرافیاییمرزهايبهکهپاکستانتافارسخلیجاز

بهدسناینشود،امضاایرانباايموافقتنامهاگرحتی. استثانويکوچکچیزیکعظیمهايطرحاینبامقایسهدرتهران
.دنموخواهدکارشکنیمحورایندراوباماباراكموفقیتهردرایرانیضدائتالف. ارزیدنخواهدشود،قیدآنرويکهکاغذي

حالیدراستنشدهاتخاذتصمیمیهیچموافقتنامهامضايزماندربارهکنونتادهد؟میرخمادیدگانبرابردرچیزيچه
ندکمیاجراچراوچونبیرااولیهموافقتنامهشرایطهمهتهرانکهکندمیاعترافاتمیانرژيالمللیبینآژانسحتیکه
دانشهرونبرخیعلیهاواخرهمیندراروپااتحادیهولی. داردقرارالمللیبیننظارتتحتایرانايهستهامکاناتهمهاینکهو
انامهتقاضقبولعدمیاقبولدربارهدوبارهمتحدهایاالتدر. استکردهاعمالمکملیهايتحریمایراننفتکشملیشرکتو

هايزنگاینازنمونههادهتواندمیبخواهدکهکسی... کنندمیبحثعلمیهايرشتهدرتحصیلبرايایراناتباعهاي
.شودنمیآمادهتهرانعلیههايتحریملغوبرايجديطوربهغربدرکسیکهکندپیداراآننشانهوخطر

******

مذاکراتدرشدیدگیريموضعکهشدشنیدههاصحبتایناروپاومتحدهایاالتدرروسیه،علیههاتحریماعمالازپس
راودخشرکايشدندموفقاسراییلرهبران. »بیفتدروسیهآغوشبهایران«کهشودباعثاستممکنايهستهبرنامهدرباره

ضمانتاویوتلکهافتادنخواهداتفاقایننزدیکآیندهدرکهنمایندثابتآنهابرايوبکنندخاطرآسودهایرانیضدائتالفدر
ویرانیاضدائتالفامکاناتکهکندمیثابتدیگرباریکامراین. بودکنندهقانعواقعاً شدهارائهدالیلظاهراً. دهدمیراآن
کهتاسگستردهقدريبهامکاناتاین. گیردمیدربرهمراروسیهکهاستگیرچشمقدريبهآناسراییلیقسمتجملهاز

.کندتبدیلخالیکاغذبهکند،میتأکیدآنامضايبرحداینتاآمریکاجمهوررئیسکهراتوافقاتیاستقادر
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میانهخاورمنطقهکلیديکشورهايبهنسبتروسیهراهبرد
یفیموفوالدیمیر

آنجاکهمیانهخاورمنطقهاوضاعوخامتتشدیدموازاتبه
جبههجدیداًکه(داردادامههمچنانداعشنفوذحوزهگسترش

افراطیهايسازمانهوادارانشمار،)شدافتتاحلبناندرآندوم
مرجوهرجحالتدرکهزیاديعربیکشورهايکند،میرشد

فزایندهداخلیانحطاطدستخوشاند،شدهواقعفروپاشینیمهو
ممکنوداردادامههمچنانسنیوشیعهرویاروییشوند؛میاي

کهشودشروعايمنطقهمرزهايتقسیمتجدیدبزودياست
سبتنروسیهکهشودمیمطرحسئوالاینشد،برقرارعثمانیامپراطوريفروپاشیواولجهانیجنگپیدرپیشسال100

رديراهبچههستند،مصروترکیهسعودي،عربستانایران،حاضرحالدرکهآنکلیديکشورهايهمهازقبلومنطقهاینبه
کهاستآنازحاکیاخیرسالدهطیمسکوسیاسیخطوروسیدیپلماسیاخیرهايگامتحلیلوتجزیهمتأسفانه،دارد؟
دریهروسکارهايازبسیاري. نداردوجودمیانهخاوردرروسیهفدراسیونخارجیسیاستپیگیرانهومنسجمنظریهگونههیچ

.آیدمیدرتضادبهدیگرهمباگاهیواستنامفهوممنطقه

است؟مهمترهمهازکسیچهروسیهبراي

منطقهردنفوذژئوپلتیکی،نظامسیاسی،اقتصادي،بازرگانی،ابعادهمهدرروسیهبرايمذکورکشورهايازیکهراهمیتاگر
رايبترکیهوایرانباشراکتگسترشعوامل،همهبهعنایتباکهشدخواهدروشنگیرد،قرارتحلیلوتجزیهموردغیرهو

ونفتسرشارمنابعصاحبهمچنینایرانوبرخوردارنداقتصاديتوانبزرگترینازکشورهااین. استمهمترهمهازمسکو
اينطقهمهايقدرتراآنهاتاکندمیکفایتآنهاسرزمینابعاداست؛ثباتبانسبتاً کشورهااینداخلیاوضاع. باشدمیگاز

ونفدراسیبابعديچندهايهمکاريگسترشبهونگرندمیمثبتچشمباروسیهبهمجموعدرآنهامقاماتکنند؛محسوب
قبلوربغبهنسبتراآنمعینوظایفامرهمینکهاستناتوپیمانعضوترکیهالبته. مندندعالقههازمینهاکثردرروسیه

ایران. دانشدهمستقرشدند،ساختهروسیهعلیهکهناتونظامیهايپایگاهترکیهخاكدر. کندمیایجادمتحدهایاالتهمهاز
اخیرسالششوسیطیآمریکاخصوصبهوغرباینکهبهعنایتباویژهبهدارد،بیشتريمراتببهجذابیتنظرایناز

،عراقچونکشورهایی. دهدمیسوقروسیهطرفبهراایرانیانامرهمینکهکندمیدنبالتهرانعلیهايخصمانهسیاست
زیادحداینتاراهبرديدهیبهرهنظرازروسیهفدراسیونبرايآنهااهمیتجاريمرحلهدرولیهستندهمالجزایروسوریه
.کندتغییرچیزهمهاستممکنواستزمانمسألههماینالبته. نیست
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مصريمعماي

لندتربصدايباشراکتودوستیدربارهگفتگوویافتهخروشانیوسریعتوسعهاخیرسال2طیکشوراینباروابطکهمصر
انعمیکزمینهایندرولیاستبرخوردارمسکوباروابطتوجهقابلقدمتازکهاستعربجهانکلیديکشوردارد،جریان
انقالبپیدرمدتاینطی. بگذاردسرپشتراداخلیتشویشوآشوبمرحلهتواندنمیکهاستسال4مصر. داردوجود
قطروسعوديعربستانمالیتزریقاتبهکهرسیدقدرتبه»المسلمیناخوان«وشدهبرکنارجمهوررئیسمباركرنگین
مردمزانیمیحدودکهچرااسترفتهسئوالعالمتزیرفعلیرژیمثبات. دادرخنظامیکودتايآنازبعدولیشدمیمتکی
هبداعشنظامیانشبهاحتمالیتجاوز. هستندداعشجملهازودیگرافراطیگرایاناسالمو»المسلمیناخوان«هوادارمصر
ازنفرهزارصدهاشایدوهادهحمایتازشود،میایجاداسالمیخالفتحقیقیشاخهآنجاکهلیبیهمسایهکشورازمصر

ژیمرسقوطموجبناگزیرامرهمینکهپیوستخواهندداعشصفوفبهتردیدبدونکهشدخواهدبرخوردارمصريافراطیون
.دگردیخواهدتبدیلآنمرکزيهستهبهبلکهخالفتازبخشیبهتنهانهمصرصورتایندر. شدخواهدالسیسیژنرال

درآمدهايکنند،دریافتاسلحهروسیهازسعوديپولباخواهندمیمصرمقامات. استگرانهحسابهممسکوبهقاهرهعالقه
الیمتأمینازریاضاگرولی. نمایندتضمینرامصربهروسیغلهصادراتوکنندحفظراروسمتعددگردشگرانازناشی

میهچنروند،مصربهتروریسمباالسیسیجنگشرایطدرروسگردشگراناگرشود؟میچهبکشد،دستنظامیمعامالت
کهبودپختهغلیظیآنقدرآشکهنامندمیجدیديساداتانوررامصرفعلیجمهوررئیسهمهاعربازبسیاريشود؟

ایدبمسکوآیاکهشودمیمطرحمنطقیطوربهسئوالاینلذا. بخوردراآنسالدهازبیشبودشدهمجبورمباركحسنی
گونهینا. استبعیدچیزيچنینکند؟برقرارروابطآمریکابهوابستهحدازبیشوفقیرثبات،بیشریکباوکردهخطر

.استندادهمثبتینتیجههرگزکنونتاروسیهخارجیسیاستتندهايچرخش

استمقابلهمستلزمسعوديعربستانآشکارخصومت

یکیبهتتوانسمیکشوراینکند،برقرارشراکتگذاريسرمایهونفتزمینهدرسعوديعربستانباشدمیموفقروسیهاگر
. استدهفایبیکشوراینبامغازله. استواقعیتازدورچیزيچنینولی. گرددتبدیلمیانهخاوردرروسیهکلیديشرکاياز

یپادشاهایناینکهمگرماند،خواهدباقیحالتایندرآیندههايسالتاواستمتحدهایاالتوفايباومطمئنمتحدریاض
سعوديرهبرانبامسکومعاشرتسابقه. نپاشدهمازداعشهجوممانندخارجیعواملتأثیرتحتیاداخلیمسایلاثربر

راهسازمانباقرارداداززمانیریاض. دهندنمیانجامعملیکارهیچولیدهندمیزیاديهايوعدهآنهاکهاستدادهنشان
تامنیشورايدرغربپیشنهاديهايتحریمبهروسیهآنکهازبعدنیزوکشیددستآهنراهخطساختدربارهروسیهآهن

اقدامطیسعوديعربستان. نمودخودداريفنینظامیهمکاريزمینهدرهاقراردادامضايازداد،رأيمتحدمللسازمان
دولتسرنگونیبرايخودهايتالشازحاضرحالدروکردفراهمرالیبیرهبرقذافیمعمرسرنگونیموجباتروسیضد

.کردمیمداخلهروسیهمنافعضرربهعراقداخلیاموردرآنازقبلریاض. کشدنمیدستمسکودوسترژیماسد،بشار
وابطرتوسعهراهسربرآنها. کردندمیفعالیتهمروسیهعلیهکهبودندتروریستیهايگروهمالیتأمینمشغولهاسعودي

بهمتحدهایاالتباهمراهحاالوکردندمیایجادگوناگونیموانعبوشهراتمینیروگاهساختجریاندرجملهازایرانی-روسی
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ثباتیبیتحریکوروسیهاقتصادتضعیفکار،اینهدفکههستندمشغولنفتجهانیهايقیمتتنزلجهتدرفعالبازي
کهاستهروسیدشمنسعوديعربستانکهبگیریممشخصیتصمیمخودبرايبایدمااین،بربنا. باشدمیروسیهدرداخلی

بهایدبکهاستاینآنوآیدمیبردیگرراهبرديهدفمنطقیطوربهاینجااز. باشدمیمسکومنافعجوابگويآنتضعیف
میآسیبپادشاهیاینتجاوزکارانهسیاستازکهکشورهاییازپادشاهی،اینحکامباتوافقبهرسیدنبرايهاتالشجاي
اینزیرامآوریعملبهتالشرژیماینکردندمکراتیکبرايودادهتشکیلائتالف،)ونزوئالویمنعراق،سوریه،ایران،(بینند
وندکمیکثیفیبازينفتجهانیبازاردروکردهتضییعرامذهبیوقومیهايگروهحقوقوبشرحقوقکارمحافظهرژیم
ینافعلیوهابینظامفروپاشیموجبهاگیريجهتهمهازسعوديعربستانبرفشار. نمایدمیمغازلههاتروریستباحتی
واشنگتنکهاستمهمهماین. باشدمیمیانهخاوردردمکراتیکروندهايتوسعهازممانعتعاملکهشدخواهدکشور

همنطقاساسینقشتوانندنمیسعوديعربستانبدونهاآمریکایی. دادخواهددستازراخودايمنطقهشریکمهمترین
.کنندمحفوظخودبرايرااي

اسراییلباحسابگرانهتعامل

ايهالبیامکاناتبلکهیهوديدولتخودامکاناتنهوسیلهبهعمدتاً آننفوذوتوانمنديزیرااستخاصیمورداسراییل
شدهوفقمکنونتامسکو. شودمیتعیینفرانسهوانگلیس،روسیه،متحده،ایاالتمانندجهاناساسیکشورهايدراسراییلی

غیرهايگذشتاویوتلبهشدمیمجبورگاهیولیکندبرقراردرستیتعادلاسالموعربجهانواسراییلبیناست
ضدوسایلزمینهدرخصوصبهفنینظامیهمکاريزمینهدرقراردادهااجرايتعلیقبهتوانمیجملهاز. بکندموجهی
مدرنهايسامانهاسراییلخودوکندمیتهدیدرایهوديدولتامنیت300-اسسامانه. کرداشارهسوریهوایرانباهوایی

هستهايهزرادخانهصاحبهمچنیناویوتل. کندنمیاعتراضامراینبهکسیکهکندمیتولیدراباالکیفیتباهواییضد
هکشودمیروبروافراطیتروریستیهايسازمانطرفازبلکهسوریهیاایرانسويازنهخطربااسراییلواقعدر. استاي

یهحاشعربیکشورهايدرعمدتاًکهاسالمیخصوصیبنیادهاينیزو(آمریکاییمتحدانقطر،وسعوديعربستانتوسط
الشتبایدبکاهد،خودامنیتبرايخطراتازکندمیسعیکهاسراییل. شوندمیمسلحوتأمین) هستندفعالفارسخلیج
.داردوجودمسکوواویوتلمنافعاشتراكزمینهایندر. بکندکشورهاهمانمتوجهراخودهاي

نیکمهاویوتل. بگذاردباقیاولویتدرراتروریسمبامبارزهوباالهايفناوريزمینهدراسراییلباشراکتتواندمیروسیه
ذالونیستمقایسهقابلاسراییلمحدودامکاناتباطبیعیعواملخاطربهاسالموعربجهانعظیمامکاناتکهفهمدمی

.دهندمیتشکیلراروسیهجمعیت%15ازبیشمسلمانانتازه. دادخواهدترجیحرامسلمانانحالهردرروسیه

استپیشگامفعالًترکیه

معادلرگانیبازتبادالت. یابدمیتوسعهمشخصراهبرداساسبرپیگیريباومنطقیطوربهفعالً آنکاراومسکوبینشراکت
خشبدرکشوردوبینتعاملجدیداندازچشموترکیههاياستراحتگاهدرروسگردشگرانفزایندهشماردالر،میلیارد40

جملهازگازيهايهمکاريگسترشوآمیزصلحاتمزمینهدرهمکاريبرقراريبهتوانمی. داردگواهیامرهمینبرانرژي
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ازعمانسوریهاوضاعفصلوحلنظیرايمنطقهمسایلبرخیدربارهنظراختالفحتی. کرداشارهاروپااتحادیهبارابطهدر
انتقالترکیرکریدواگر. شودنمیآنوقفهبیپیشرفتوسیاسیسطحعالیتریندرکشوردوبینسیاسیگفتگويبرقراري

. شدواهندختبدیلهمدیگرنزدیکشرکايبهکشوردوشود،عملیکرد،پیشنهادپوتینوالدیمیرکهجنوبیاروپايبهگاز
هايخواستبهروسیهودادهدستازرااروپااتحادیهدرعضویتبهعالقهترکیه. دادخواهدبهرهآنهادويهربهشراکتاین

تضعیفوجهیتقابلطوربههمناتوبهآنکاراوابستگی. بودنخواهدوابستهشود،میدیکتهواشنگتنازکهاروپااتحادیهمتغیر
یروسروابطدرغربمداخلهبرايوکردهفراهمزیاديسردردمسکوبرايکهاوکراینطریقازگازترانزیتمسأله. شدخواهد

وجیدهسنسیاستنمونهآنکارا،بهنسبتمسکوراهبردلذا. گردیدخواهدحلنهاییطوربهکند،میایجادبهانهاوکراینی–
.دهدمیتوجهیقابلمثبتنتایجکهاستآنخارجیسیاستنهادومسکومعقوالنه

استایرانباآینده

ستددرهاطرحترینمهمعظیمشمار. باشدمیروسیهشریکتریندارآیندهوترینبزرگبالقوهطوربهایرانحال،اینبا
لحصاتمبخشبهعمدتاً همکارياین. ناچیزابعاددروآهستهخیلیولوشوندمیاجرااکنونهمآنهاازبخشیواستبررسی

هروسیبراي. استگازونفتمنابعبزرگترینصاحبایراناسالمیجمهوريکهاستحالیدراینو. استشدهمحدودآمیز
دمتخدرصرفاًوشدهکنترلقطرتوسطکهگازکنندهصادرکشورهايمجمعجايبهتاکندمیکفایتتنهاییبهتهران
نظرزیرگازجهانیبازارتمامشوند،ملحقمحوراینبهونزوئالوعراقاگر. کندایجادگازيمحوریکباشد،میآمریکامنافع

.استندادهنشانخودازحرکتیهیچجهتایندرکنونتامسکوکهاستتأسفجاي. گرفتخواهدقرارآن

برابردرانتهرباخودنفتیسیاستهماهنگیبهروسیهفدراسیوناگراست،نفتعظیممقادیرصاحبایراناینکهبهتوجهبا
نهنفتهايقیمتبودند،کردهجلبهمکارياینبهراونزوئالوعراقکشوردوودادهتنآمریکاوسعوديعربستانتوطئه

برراهاگاماینروسیهکهشدآنازمانعچیزيچه. کردمیرشدبشکهیکبابتدالر200تااحتماالً بلکهنکردهافتتنها
.دادتوضیحعاديمنطقازاستفادهباراسیاستاینبتوانمشکلدارد؟

وحملزیرساختتوسعهوبازسازيبرق،نیرويبخشتوسعهسازي،ماشینمحصوالتفروشزمینهدرروسیهبرايایران
ناتامکادیگرهايزمینهدرودهدکاهشبرابردوراچینبهاروپاازدریاییراهتواندمیکهجنوب–شمالکریدورایجادنقل،

شورکدوبینبازرگانیتبادالتاآلنکهحالیدربرسددالرمیلیاردهادهبهتواندمیهمکارياین. کندمیفراهمعظیمی
.استشدهدالرمیلیون963ناچیزرقمبربالغ) 2014سالدر(

هايسامانهازاعمنظامیتجهیزاتترینپیشرفتهبهایرانارتش. داردوجودنامحدوديامکاناتهمفنینظامیهمکاريدر
زمینهایندرایرانخریدهايکارشناسان،برآوردهايبهبنا. داردنیازجنگیناوهايوهاتانکتاهوایینیرويوهواییضد
وكرباید. بپردازدگازونفتوسیلهبهراهاخریداینتواندمیاکنونهمایرانتازه. بگذرددالرمیلیارد25حدازتواندمی

یهروسفدراسیونفنینظامیمحصوالتبراينشدهآبادبزرگبازارتنهاایراناسالمیجمهوريحاضرحالدرکهگفتراست
.باشدمی
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واوضاع. استمیانهخاوروفارسخلیجمنطقهامنیتکلیدایران،. کردزیاديبحثسیاسیشراکتفوایددربارهتوانمی
قوس. «استوابستهایرانبهزیاديحددردیگرمناطقوافغانستانمرکزي،آسیايقفقاز،ماورايسوریه،عراق،تحوالت

هکاستخاورمیانهدرروسیهوفايبامتحداست،یمنوسوریهعراق،ایران،خوددربرگیرندهکهایرانریاستبه»شیعی
قابلهمروسیهجنوبیمرزهايدرآمریکاهايتجاوزکاريباجملهازوببردپیشراخودمنافعآنازاستفادهباتواندمیروسیه
.نماید

******

ارجیخسیاستنظریهبهوماندهباقیسیاسیمسایلتحلیلگرانوکارشناسانبینبحثسطحدرهاحرفاینهمهفعالً
وقفامکاناتعملیاجرايبهبلکهکنیمفکرموردایندرتنهانهکهاسترسیدهآنوقتولی. استنکردهپیداراهروسیه
تازه. شودتبدیلمیانهخاورمنطقهدرخارجیبازیگرترینمهمبهزودخیلیتواندمیمسکوصورتایندر. بپردازیمالذکر
. تاسرسیدههمایرانوقتکهاستبدیهی. شودمیانجامترکیهباوجهبهترینبهکمترابعادباولوهمکاريگونههمین
.دارداحتیاجآیندهسال3-5برايتهرانحقدرمسکومشخصودقیقراهبربهمنظورهمینبهروسیه
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جنگد؟میچیزيچهراهدرتهرانداعشعلیهایران
پانکراتنکوایگور

فقطاگر. کندنمیفراهمنظامیجديخطرهیچایرانبرايداعش
مناطقومیانهخاوراوضاعآنیکدرکهپدیدهایننظامیجنبه
راآنکلکتوانستندمیزودخیلیبود،کاردرکرد،منفجررامجاور
تهرانفقطهايتالشزمینهایندر. شوندخالصآنشرازوبکنند

ائتالف«کمکبهنیازيوکردمیکفایتایرانايمنطقهمتحدانو
همینمسألهاینبارهدرایرانرسمینظرنقطه. نبود»تروریستیضد

.است

کهاردبسپمتحدهایاالتریاستبه»کنندگانتوبهائتالف«بهراامورهمهیعنیدهدانجامتريسادهکارتوانستمیتهران
»بندخالیکري. «دهندمیخبر»خالفت«بامبارزهدرخودهايموفقیتازظفرمندانههايگزارشطیکهاستماهچند
. استگرفتهداعشدستازراسوریهوعراقمسکونیمناطق%22کنونتاالمللیبینائتالفکهداشتاظهارپیشروزچند
یگرانددستبهداعشباجنگدرپیروزيانتظاردرتنهانهتهرانولی. نداردنگرانیبرايدلیلیایراناست،اینطورکهحاال

. شودیممتحملانسانیتلفاتاثناایندرودهدمیافزایشنظامیانشبهبامبارزهدرراخودهايتالشبلکهاستننشسته
. انددهشکشتههمسربازانیوافسرانوباختهجانگرایاناسالمبانبردهادراسالمیانقالبپاسدارانسپاهژنرالسهکنونتا

درخالفتنظامیانشبهعلیهعملیاتمختلف،برآوردهايبهبنا. کندمیفراهمهمتوجهیقابلمالیهايهزینهعملیاتاین
تاسشدهتمامدالرمیلیاردنیمویکالییکمبلغبهایرانبودجهبرايکنونتا2014سالاوتماهازعراقوسوریهخاك

.استنظامیتجهیزاتوافزارجنگصدورشاملهاهزینهاینکه

نگارندهابگفتگودرآنها. دارندزیاديتردیدوشکداعشنظامیانشبهرزمیامکاناتارزیابیضمنایرانیمتخصصینواقعاً،
یژهونیروهايباطوالنیمدتطیتوانندنمیجهادیونهايدستهترینآمادهحتیکهنمودندتأکیدقاطعیتبامقالهاین

تهاجمتیکتاکبرابردرنیستندقادرهمچنین. کنندمقابلههستند،آنعضوسپاهمربیافسرانکهشیعیبسیجواهللاحزب
ویژهنیرويتجربهاساسبرکهکنندایستادگیاطالعاتی–اکتشافیهايگروهاينقطهضرباتودورفاصلهبهآسابرق

.استشدهطراحیافغانستاندرشوروي

نیروهايویژهريگیموضععراق،منظمارتشکفایتیبییعنی»جانبیسیاسیشرایط«اگرایرانی،معتبرتحلیلگرانعقیدهبه
اساسینیروهايسالیکمدتظرفشدمینبود،شیعیانهايدستهبهنسبتبغدادپهلويدوسیاستوکرديمردمی

اینآنواستافتادهقلمازعاملترینمهماحتماالً»سیاسیعوامل«الذکرفوقلیستدرولی. کردقمعوقلعراجهادیون
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خالفتنظامیانشبهباتهرانجنگکهاستایرانیضدطرحیکاصوالًدارد،ارتباطآنباکهچیزيهروداعشکهاست
.استگذاشتهفراترپانظامیرویاروییچارچوبازکهمدتهاست

»شاموعراقاسالمیدولت–داعشعملیات«مفهومومعنی

سالاواخرایراناطالعاتسازمان. استنکردهظهورجاهیچازوناگهانداعشکنند،میتلقیناغلبمابهکهآنچهبرخالف
2013سالبهاردر. استتهیهدستدرالمالکینوريشیعیدولتعلیهبزرگیشورشعراقدرکهبودشدهمطلع2012
سازماناینمالیتأمینسعوديعربستانکهبودروشناولاز. دادرسمیهشداربغدادبهایراناطالعاتوزیرمصلحیحیدر

واست»ایرانیمأمور«مالکیکهداشتاظهار2009سالدرکشوراینفقیدپادشاهاهللاعبدملککهداردخودعهدهبررا
اینهاسعوديآمیزجنونهراسیایرانبهعنایتبا. »استکردهبازعراقدرایراننفوذبرايرادرها«ويحکومتاینکه

.بودعراقوزیرنخستبهسعوديپادشاهیحکمصدورمعنیبهاظهارات

ازبلکهکردندیکیبهدستهابعثیباتنهانهعراقسنیمخالفان. شدمشاهدهتحوالتآسايبرقتوسعه2013سالدر
کنند،تسویهشیعیانباراهاحسابعراقخاكدرداشتندآرزووشدهآبدیدهسوریهنبردهايدرکهگرایانیاسالمطرف
اعشدبهشود،مینامیده»برندتغییر«تجارتدنیايدرکهاقدامیطیعراقالقاعدهسالهمانبهاردر. نمودنددریافتکمک
ابتماسبرقراريسعوديوترکیغربی،ویژههايسرویسازآنهاحامیانبرايزیرابودموجهکامالًاقداماین. شدتبدیل
باظاهربهکهداعشبامعاشرتولی. شودمنجربزرگیجنجالبهتوانستمیهاتماساینکهچرابودخطرناكالقاعده
.نداشتاشکالیدارد،نمایشینزاعآنباحتیونداردارتباطالقاعده

بعدکهکسی،2013سالتابستاندرسوریهسرزمینبهآمریکاییسناتورکینمکقانونیغیرورودهنگامبهعلتهمینبه
بارتعبهوسوریهمسألهطبیعتاً . داشتحضورگرایاناسالمبامذکورسناتورمالقاتدرشد،نامیدهالبغداديخلیفهآناز

»تخالف«عملیاتطرحظاهراً. بودنظرمداسدبشاردولتینیروهايباجنگدراساسیتحولبهدستیابیهايراهتر،دقیق
هايدهلیزدربود،القاعدهباظاهريارتباطفاقدوواحدفرماندهیتحتگرایاناسالممسلحهايدستهادغامبرناظرکه

.شدتأییدنهایتاً واشنگتنحکومتی

سازمانرئیسفلینمایکلژنرال2014سالفوریهماهدر. باشندکردهموافقتبرنامهاینباهمهکهگفتتواننمیالبته
ولی.دادهشدارگرایاناسالمتوسطعراقتصرفخطرازآمریکاکنگرهبهبود،استعفاآستانهدرکهآمریکانظامیاطالعات

تدولقاطعانهغیرسیاستازکهخواهیجمهوريهايشاهیناصرارباکنگرههماناآن،برافزون. شدگرفتهنادیدهويهشدار
بهآپاچضربتیهايبالگردو16فهايجنگندهصدوردربارهمعاملهانعقادجلويکردند،میانتقادمیانهخاوردراوباماباراك
.بودکردهراآندرخواستگرایاناسالموطلبانجداییسرکوببراي2011سالازالمالکینوريکهگرفتراعراق

وگروهکاینآسايبرقجنگداعش،تشکیلیعنی»خالفت«عملیات. استسادهسئوالاینپاسخکردند؟راکاراینچرا
شانمتحدانوآمریکاییهايشاهینتوسطاساسیمسألهدوحلبرايسوریهوعراقازبخشیبرآنهايدستهنظارتبرقراري

بهداسبشارسرنگونیوسوریهبهضربهکردنوارددوم،هدفوبوددولتسهبهعراقتجزیهاول،هدف. بودشدهریزيبرنامه



201539فوریه–41شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

ومریکاآبانتواندکهشودوخیمحديتابایستیمنطقهدرایرانموقعیتآنازبعد. جدیدتروریستیگروهکبامبارزهبهانه
.کندمقاومتمتحدانش

امروزيوضعیت: »خالفت«عملیات

جنگ«ترمنطقیطوربهتواندمیشود،مینامیده»داعشعلیهتروریستیضدالمللیبینائتالفعملیات«امروزکهآنچه
. »یمترسنمیماولیکنندمیبمبارانراما: «شودمیتبیینايسادهفرمولباجنگاینکنه. شودنامیده»غریبوعجیب

وارداتونکشورهايازمستشارانفزایندهشمار. یابدمیشدتروزبهروزداعشبهضرباتکهکنندمیتلقینمابهمطبوعات
گرایانماسالعلیهزمینیعملیاتبرايسنیعربیقبایلنیروهايوکرديمرگهپیشهايدستهآمادگیبهتاشوندمیعراق

گرایاناسالمبودجه. کندنمیافتتقریباًترکیهواردنطریقازنفتقاچاقمحلازداعشدرآمدهايحالعیندر. بپردازند
مییلتکمجناییفعالیتانواعسایروباستانیآثارغارتآنها،کنترلتحتمناطقساکنانهايمالیاتمحلازمنظمطوربه

ناییجهايگروهیاگرایاناسالمخودتوسطکهشدتبدیلباستانیهنريآثارستدودادمرکزبهآلمانهامبورگشهر. شود
.شوندمیربودهکنند،میهمکاريآنهاباکه

هکاستاینمهمترهمهازوکندمیاعالمراخودسکهضربکند،میمنتشرمصورمجلهیکداعشریاستشرایطایندر
دراهرسانهادعايبهکهنیروییکهکنیدنمیفکر. دهدمیتشکیلرادولتیاداريهايارگانخودکنترلتحتمناطقدر

است؟زدهدستداريدامنهحدازبیشفعالیتبهدارد،قرارائتالفنیروهايدستبهنابوديآستانه

بینازراگروهکاینرهبراناینکهبدونداعشبهضرباتکردنواردباکندمیسعیائتالفکهآیدمیوجودبهبرداشتاین
کهیستنتردیدي. بکندمشخصبگذرد،سوریهسرزمینوعراقنشینسنیمناطقحدازنبایدکهراآنهافعالیتحدودببرد،

نمیابروبهخمبابتاینازآنهاولیاستشدهخارجآندهندگانسازمانکنترلزیرازمعینیحددر»خالفت«عملیات
.ندکنمیحرکت»درستی«جهتدرشوند،نمیکنترلاياندازهتاکهشرایطیدرحتیوياطرافیاندرالبغداديزیراآورند

سوریهوعراقدراهللاحزباساسینیروهايکهاستاسراییلنفعبه. گیرندمیراخودبهرهعملیاتایندهندگانترتیبهمه
رفتهارکنبازيمیدانازعملدراست،شاممنطقهدراویوتلحریفترینخطرناكوترینپیگیرکهدمشق. باشندگرفتار
یروندستورفتهبینازعملدربغدادبرایرانحمایتبرقراريخطرکهاستفارسخلیجحاشیههايپادشاهینفعبه. است
درخودبعديعملیاتبرايکردستاندرواشنگتن. شودبندسنیافراطیهايگروهکباطوالنیمناقشهبهشیعیانهاي

.استبردهراخودسودهمآنکارا. استآوردهدستبهممتازيگاهتکیهخاصطوربهایرانعلیهوعامطوربهمنطقه

ابزاروهدف: داعشعلیهایرانجنگ

ایزديعامقتلکارها،اینازیکی. کرداغماضگرایاناسالمکارهايازبسیاريازتوانمیاست،کاردرسوديچنینوقتی
استقاللزیرااستماندهباقی»خالفت«عملیاتپایانتازیاديمدت. استفراملیتیجناییهايگروهکباارتباطوها

دمشقهکاستاینکاراصل. استنگرفتهشکلسنستاننامبهعراقسنیعربیقبایلدولتونشدهاعالمهنوزکردستان



جنگد؟میچیزيچهراهدرتهرانداعشعلیهایران40
.............................................................................................................................................................

کارعشداباهنوز»تروریستیضدالمللیبینائتالف«علتهمینبه. استفعالسابقماننداهللاحزبونکردهسقوطهنوز
رورتمنظورمان. کردفاشراآنناخودآگاهاوباماباراكکهدارندچنتهدراحتیاطیگزینهعملیاتاینحامیانتازه. داردزیادي

رقراربتماسخودسابقسرپرستانوحامیانبانباشندمایلاینازبیشورفتهدرکنترلزیرازکهاستخالفتسرانآن
شرایطوکردهتعیینجدیدياهدافآنهابرايورسیدهتوافقبهدیگرانبا»تروریستیضدائتالف«دهندگانسازمان. کنند
موضوعیکبهکنگرهبرابردرخوداخیرسخناندرآمریکاجمهوررئیس. کردخواهندپیشنهادراآنهاخدماتپرداختجدید
آورسودحدازبیشجنگاین. رسیدخواهدارثبهويجانشینبهخالفتبامبارزهمسألهکهاستاینآنوکرداشارهدیگر
.ببرندپایانبهسرعتبهراآنتااست

ندکمیدنبالمتفاوتیاصوالً اهدافداعشباجنگدرایرانزیرانیستتهرانطبعبابقطعاًهاآمریکاییگیريموضعاین
زاپیشگیريباالخرهوخارجیتجاوزبرابردرخودراهبرديمتحدسوریهکردنامنعراق،ارضیتمامیتکردنمحفوظیعنی

اسالمباجنگاساسیبارعلتهمینبهتهران. داعشسرپرستیتحتشیعهضدوایرانیضدرادیکالهايگروهیکپارچگی
عی،شیمردمینیروهايتشکیلوهاسوريازاقتصاديومالیحمایتاهللا،حزبتأمین. استگذاشتهخوددوشبرراگرایان

دارعهدهتنهاییبهودادهتشکیلراخودتروریستیضدايمنطقهائتالفواقعدرتهران. استایراندوشبرهاکاراینهمه
.ندنیستمندعالقهگرایاناسالمنهایینابوديبهمتحدانشومتحدهایاالتحالعیندر. استشدهآنتأمینهايهزینههمه

هايگروهک. کندمیپخشجهانمابقیبهراخودمتاستازپیشازبیشداعش. نیستایرانکارتنهاداعشباجنگولی
به. نندکمیبیعتويخالفتوالبغداديبامرکزيآسیايوروسیقفقازمالزي،پاکستان،لیبی،مصر،درايفزایندهافراطی
. جنگندمینظامیانشبهصفوفدرماهموطنانازنفر1700روسیه،امنیتفدرالسازمانمدیربورتنیکوفالکساندرگزارش

ابنعلیامام«عراقهوایینیرويپایگاهبهراخودموقعبهکهروسیك25-سوجنگندهفروند2014،12سالجواليماهدر
ستردهگارسالوسیلهبهموفقیتاین. کردندمساعدتبغدادبهداعشهايدستههجومازپیشگیريبهرساندند،»طالبابی

براي. ابدیتوسعهوبسطبایدمشتركمبارزهتجربهاین. شدتکمیلشیعیبسیجومرگهپیشبرايایرانمهماتواسلحه
آبربنقشهراسناریواینهمبابایدمالذاواستشدهگرفتهنظردربازندهطرفنقش»خالفتعملیات«درتهرانومسکو
.کنیم

******

هايدسته. جنگدنمیخودغربیمرزهايامنیتراهدرتنهاسوریهوعراقدرداعشباناپذیرسازشوامانبینبرددرتهران
تمخهمینجابهمسألهاگر. کندنمیایجادجديخطرایرانبرايیافتهسازمانمسلحنیرويعنوانبهخالفتنظامیانشبه
کهستااینواقعیتولی. آوردعملبهراتروریستیضدکالسیکعملیاتاسالمیانقالبپاسدارانسپاهبودکافیشد،می

اسالمکهمیانهخاوربازسازيطرحباآنايمنطقهمتحدانوایرانزیراداردمتفاوتیاصوالًبعدتهرانبرايداعشباجنگ
سودگیرندگانوواقعیدهندگانسازمان. کنندمیمقابلههستند،آنمصرفقابلموادوارزشبیهايمهرهفقطگرایان
بابطمرتتحوالتهمهوداعشباجنگخشنواقعیتاین. اندنشستهاویوتلوآنکاراریاض،واشنگتن،درعملیاتاینواقعی

.استآن
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دهدمیدستازراخودتاریخیفرصتمتحدهایاالت
صفروفرجب

بهواردیوانهطوربهاروپااتحادیهومتحدهایاالتحاضرحالدر
لحظهآخرینتاکهاستاینآنواندشدهمتمسکراهبردیک

برنامهدربارهموافقتنامهامضايازامرنهایتدروبکشندوقت
شکستبهراایرانحالعیندروکنندخودداريایرانايهسته

توسطآنهابهزیاديحددرراهبرداین. نمایندمتهممذاکرات
اندازچشمازکهاستشدهتحمیلسعوديعربستانواسراییل

ریاضواویوتلواشنگتن،. دارندمرگباريترسایرانعظمتو
نظامسرنگونیآنوهستندخودآرزويیکتحققدنبالبه

آبایرانباهدف،اینتحققجايبهآنهاولی. استایرانسیاسی
موجباکهچراباختخواهدتحوالتاینازهمهازبیشترمتحدهایاالتکهحالیدرشدخواهندروبرونیرومندتريودیده

.دادخواهددستازایرانباروابطازسرگیريبرايراخودتاریخیفرصتوشدهروبروایرانیانآمریکاییضدروحیاتنیرومند

امروزهداشت،جریانفراوانیمشکالتباوسختیبهاخیرهايسالطولدرکهالمللیبین5+1گروهوایرانبینمذاکرات
واوباماكبارابهآمریکاکنگرهقاطعانهحجتاتمام. استگرفتهقرارنتیجهبیواجباريپایانآستانهدروخوردهبستبنبه

برايکهايگونهبهراموافقتنامهمارسماهپایانتابایدایرانیطرف: گذاردنمیباقیدیپلماتیکمانوربرايمجالیکريجان
یرانابابعديگفتگويهروشدهاعمالتهرانعلیهجدیدهايتحریمصورتاینغیردروکندامضاباشد،ترمناسبآمریکا

.گرفتخواهدصورتزورمواضعاز

رهبرينقشبردارددوستواشنگتنکه5+1گروهکهکنندمیتوجهیبیواقعیتاینبهحتیآمریکاکنگرهنمایندگان
اعالممذاکراتپایانزمانعنوانبهراجاريسالتابستانوینگفتگوهايدرپیشماهچندفقطکند،تأکیدگروهایندرخود
ویورشروشازدهدمیترجیحتهرانباروابطدرمتحدهایاالتزیراشودنمیتعجبباعثعملشیوهاینالبته. بودکرده
.نمایدتوجهالمللیبینعمومیافکاربهنیستحاضروکنداستفادهفشار

روندبرايکاراینعواقبفکربهدیگرچیزهرازکمتراست،دادهاولتیماتومخودجمهوررئیسبهکهآمریکاکنگرههماآلن
دردارندفرعیاهمیتعواملاینهمه. استایرانمنافعرعایتبهتظاهرو5+1گروهدیگراعضايگیريموضعمذاکرات،

راتبمبهاهمیتایرانی،ضدائتالفدرآمریکااساسیمتحددوسعودي،عربستانواسراییلمنافعبهخدمتیخوشکهحالی
سرویسامی،نظصنایعهايشاهینبرايامریکاوایرانبینروابطدرتنشجدیددورازناشیفوایدنبایدطبیعتاً . داردبیشتري

.کردفراموشراآمریکانظامینهادوویژههاي
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مدتغرضیبیناظرهر. بودهمینهدفکهاستممکنغیراصوالً شدهاعالماالجلضربتاحجتاتمامشرایطهمهاجراي
شارزهیچازایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتپیرامونکشمکشتمامکهاستکردهدركراسادهحقیقتاینکههاست

از. تاسایرانیضدائتالفنفعبهتهرانهايگذشتآوردندستبهجهتفشاراعمالوسیلهاین. نیستبرخوردارمستقلی
ستانعربواسراییلمتحده،ایاالتسیاستبامقابلهازکشیدندستبهراایراناسالمیجمهوريکنندمیسعیطریقاین

قطفآنها. ندارداحتیاجتهرانباروابطبهبودگونههیچبهگانهسهائتالفاین. کنندوادارمیانهونزدیکخاوردرسعودي
.خواهندمیراایرانکاملتسلیم

الشتهمهدورکشیدنبطالنخطوجمهوررئیساوباماباراكدادنقرارضربههدفازحتیایرانیضدائتالفکهشرایطیدر
ازآنهاکهباشیمامیدوارچنانچهبودخواهدمحضاندیشیسادهنکرد،خودداريتهرانباگفتگوبرقراريجهتدرويهاي

.بکنندبیشتريمواظبتروحانیحسنبعديسرنوشت

اساسبیهايخیالباخداحافظی: ایران

ایرانیضدائتالفمیان2015سالژانویهماهو2014سالنوامبرماهبینايمرحلهدرسیاسیامانبینبردکهاستطبیعی
جمهوريسیاسیمقاماتدقیقتحلیلوتجزیههدفبهبودند،بستهامیدتهرانباگفتگوبهواقعاً کهاوباماباراكاطرافیانو

.شدتبدیلاسالمی

نتیجهینابهآنها. بودصادقانهوواقعیتجوابگويحالعیندرولیکنندهناراحتايعدهبرايایرانیمسئولینگیرينتیجه
نزدیکآیندهدرشود،تهرانعلیههاتحریمهمهلغوموجبکهايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهانعقادامکانکهرسیدند
.استمنتفی

توافقاتبهمتحدهایاالتبابتواناینکهبهچندانیامیدهايهرگزاسالمیجمهوريقدرتعالیمحافلدرامر،حقیقتدر
آمدهعملبهوزینومهمنسبتاً علتدوبهمذاکراتروندسازماندهیزمینهدرهاتالشهمه. استنداشتهوجودرسید،جدي
استایندوممهمترعلت. کرداستفادهآنازبایددارد،وجودکشوربرفشارکاهشبرايکوچکیفرصتحتیوقتیاوالً،. است

ازازشسبرايآنآمادگیوایرانصادقانهوبازگیريموضعیعنیايهستهبرنامهدربارهمذاکراتپیشبینیقابلجریانکه
جهانمابقیچشمدردیگر،سوياز5+1گروهغربیقسمتاساسبیهايدرخواستوهابازيلوسانعطاف،عدموسویک
.دادمیتوجهیقابلسیاسیامتیازاتتهرانبه

تبدیلادياقتصبردوامتیازاتبهآزادطوربهتوانندمیکنند،میتوجهواقعیتاینبهکمترناظرانکهسیاسیامتیازاتاین
راهمفراایراناقتصاديکاملمحاصرهاستنشدهموفقایرانعلیههاتحریمسالهششوسیجنگطیمتحدهایاالت. شوند
ی،خارجتجارتدرمشکالتانبوهکردنفراهمایران،توسعهبرايمشکالتایجادبهموفقهاآمریکاییکهاستدرست. کند

کردنتوبهودنشتسلیماسالمی،انقالباصولبهخیانتبهراایراننتوانستندولیشدندمعیشتیسطحدروصنعتیتولیدات
.کنندوادارالمللیبینسرمایهوواشنگتنفرمانبهگوشکشورهايردهبهبازگشتبهنیزو
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دارد،وجودایرانیضدائتالفهايشاهینرؤیايوخوابدرتنهااسالمیجمهورياقتصاديتحریمومحاصرهاینکهبرعالوه
ولوندکمیتأمینراکشورمنظمپیشرفتوتوسعهامکانکهاست»مقاومتاقتصاد«آنودارددیگربرندهبرگیکتهران
فضايبهراخودجدیدماهوارهایرانبخشد،میشدتراخودفشارایرانکهشرایطیدر. نیستآسانوسادهکارایناینکه

آورداهدنخوباربهزمانآخرکشوراینبرايآمریکاابتکاربهمذاکراتکاملقطعحتیشرایطایندر. کندمیپرتابکیهانی
عهتوسیعنی»اقتصاديجهاد«بهمذاکراتپایان. اندنمودهتأکیدامرهمینبرويطرفدارانومعظمرهبراخیرهايماهدرکه
بخشیدخواهدتحركدیگريهايپایتختودهلیمسکو،پکن،باروابطدرایرانفعالیتگسترشوداخلیامکاناتبراتکابا

.کننددنبالرامتحدهایاالتازمستقلاقتصاديوسیاسیخطکنندمیسعیکه

پیشگیرانهسیاستبهتوسل: روحانی

آنهابهويتیموروحانیکهگرفتندمیالهامامیديازایرانمردمروحانیحسننیموسالیکجمهوريریاستطولدر
شودعمرتفایرانازهاتحریمورسیدهموفقیتبهمتحدهایاالتبامذاکراتفردایاامروزکهبودندامیدوارمردم. کردندتلقین

رونداینمثبتفرجامبهاوتیموروحانی. شودمحوخودبهخوداقتصاديواجتماعیمشکالتهمهصورتایندرشایدکه
افقاتتوکهاستاینآنوداردوجودمنطقیکفقط. دارندمقدسایمانانسانیعقلمنطقبهزیراداشتندايصادقانهاعتقاد
وروحانیخود. بردخواهدسودآنازدیگراناندازهبههممتحدهایاالتکهاستهمهنفعبهایرانايهستهبرنامهدرباره
وقتاوبرايحاالو. کردنددریافترااعتمادبزرگوامایرانبازاروکوچهمردمتارهبردفترازاعمسطوحهمهازويدولت

.دکناجرابود،شدهدادهایرانملتبهکهراهاییوعدهودادهپسراسیاسیهايپرداختپیشبایدکهرسدمیفرادشواري

یفعلتنششرایطدرکهشدآنهاامثالواجتماعیمسایلتشدیدموجب»مقاومتاقتصاد«نظریهاجرايدرمکثعالوه،به
واهبرنامهمحاسبات،همهکههاآمریکاییعقلومنطقبهاساسیامید. کردحلرامسایلاینبتوانمشکلدولتیبودجه
گونههرازراهاآمریکاییاسراییلی،البیواسراییل. استنشدهکارگربود،شدهبستهبدانروحانیحسنانتخاباتیهايوعده

ارایرانايهستهبرنامهازهاسئوالهمهبایدشرایطایندر. اندکردهمحرومخودملیمنافعازدفاعدرحتیعملاستقالل
ايهتالشنهایتآنها. ندارندتقصیريهیچاینجادرويوزیرانهیأتوروحانیحسن. کردمطرحهاآمریکاییبهخطابفقط
.بخشندتحركرونداینبهتااندآوردهعملبهراآنازبیشکوششحتیوخود

ذاکرهمتهرانباغربیسیاستمدارانبرخیکهحالیدرکهشودمیمعلومهمآنجاازآمریکاپیگیرانهغیرومنطقیغیررفتار
ندازاچشمشرایطایندر. نمودندمیتالشمیانهونزدیکخاورمنطقهجدیدثباتیبیتحریکجهتدردیگرانکردند،می

ودآلمهودورافتادهایران،باآمریکارویاروییاوجمرحلهدرپیشسالسهدومانندایرانبامتحدهایاالتروابطسازيسالم
بیانتقادروحانیازکارانمحافظههموهالیبرالهمحاضرحالدراینکهوموجودمشکالتهمهبهعنایتباحتیاما. است

عیدبنزدیکآیندهدروبگیردرااوجايواقعاً تواندنمیکسیحاضرحالدروباالستبسیاروياعتبارکنند،میايرحمانه
.شودپیداشخصیچنینکهاست
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»ایرانیهايتنش«وروسیه

رنامهبدربارهمذاکراتناکامیدرقبالتقصیرازبخشیایرانسیاسیمحافلشایدکهشودآمادهتحولاینبرايبایدمسکو
رونددرکارشکنی«بهراروسیهتوانندمی. کنندمتهمفعالیتکمبودبهراآنوانداختهروسیهگردنبهراایرانايهسته

آمیزصلحکیفیتتضمینزمینهدرآنچارچوبدرروسیهکهاتمیقراردادامضايازبعدولیکنندمتهمهم»مذاکرات
مطلوبینتیجهاستممکنواستدشوارکارایناست،گرفتهخودعهدهبرمعینیتعهداتتهرانايهستههايپژوهش

.ندهد

دراخیرسال2-3طیروسیهگیريموضع-کردموافقتروسیههايکوششکمبودبرمبنیادعاهايباتوانمیمجموعدر
-بودسازندهغیرایرانیاننظرازگاهیونداشتهچندانیتفاوت5+1گروهدرآنشرکايومتحدهایاالتگیريموضعباعمل
نایدرمتحدهایاالتبرفشاراعمالواقعیهاياهرمازروسیهکهگفتبایدهمهازقبل. نیستسادگیاینبهموضوعولی

اییآمریکطرفبادوجانبهمذاکراتقالبدرفعالیتبهظریفآقايریاستبهایرانیطرفعالوهبه. نیستبرخوردارزمینه
.کردندمیدعوت»مجلسیژنرال«عنوانبهاشتونکاترینخانمازگاهیالبته. کردمیبیشتريتوجه

نمیرسمیتبهراایرانعلیهیکجانبههايتحریمما: استروشنوصریحروسیهجمهوررئیسگیريموضعوجود،اینبا
اینیسیاسآشکارجوییغرضعلتبهرامللسازمانهايتحریمما. بمانیمپایبندهاتحریماینبهنداریمقصدوشناسیم

نیمعیبازنگريشرایطایندر. نداردوجودایرانباشراکتراهسربرخارجیموانعلذا. بریممیسئوالعالمتزیرهاتحریم
میارببهمعینیفایدهروسیهبرايایرانریاستدرغربیضدکارمحافظهعناصرتقویتوروحانی»جهتیچند«سیاستدر

روسیهنفعبهامر،نهایتدر. باشدمندعالقهتهرانعلیههايتحریمرژیمتداومبهروسیهکهنیستمعنیبداناینولی. آورد
اهزمینههمهدرایرانباروابطتوسعهامکانوشودمرتفعایرانازهاتحریمشود،حلایرانايهستهبرنامهمسألهکهاست
وآمریکایکجانبههايتحریمواروپااتحادیهجمعیدستههايتحریمملل،سازمانهايقطعنامهازبردنحساببدون

.شودفراهممتحدانش

******

توافقجواليماه1تااگرکهدارندايبچگانهاعتقادسعوديعربستانواسراییلاروپا،اتحادیهعضوکشورهايمتحده،ایاالت
روحانیحسنامرنهایتدروریختههاخیابانبهنومیديوناراحتیفرطازایرانملتنشود،حاصلايهستهبرنامهدرباره

کبر،تاصولی،بیخاطربهکشورهااین. استبزرگیاشتباهاین. کردخواهندمحوصحنهازکشوراینسیاسینظامباهمراهرا
ترینلیبرالالواقعفیروحانیحسنکهبدهندتشخیصراواقعیتاینتوانندنمیخودسیاسیباريوبندبیوخودخواهی

گرا. باشدمیاسالمیجمهورينوینتاریخطولدردولتهیأتترینغربیويدولتهیأتاینکهواستایرانجمهوررئیس
:آمدخواهدپدیدآندنبالبهذیلعواقببخورد،شکستمذاکرات

ریکشتریننیرومندعنوانبهسالهادهبرايراایرانوبالقوهمتحدعنوانبههمیشهبرايراروحانیحسنمتحدهایاالت-1
.رسیدخواهدخوداوجبهایراندرغربوآمریکاباضدیتجدیدموجوآمریکاازتنفر. دادخواهددستازخود
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اهپیماییربهکارونرسیدهبحرانیحدبهآنهانارضایتیولیشوندناراضیحتیشایدوشدهنومیدایرانمردممعینبخش-2
.کشیدنخواهدمعترضانتظاهراتوها

محکمیضربهروحانیحسنسیاسیچهرهبهتنهانهایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتشکستانتظارات،خالفبر-3
ألهمسرفعمنظوربهبودحاضروآوردعملبهراخودهايتالشنهایتکهسیاستمدارایناستممکنبلکهکردنخواهدوارد

.کندتقویتراخودموقعیتوآوردهدستبهجدیديامتیازاتدهد،تنجديهايگذشتبهروز،دستورازهاتحریم

همکاريبهولیکشیدهدستکفایتبیوضروريغیرساختاریکعنوانبه5+1گروهچارچوبدرمذاکراتادامهازایران-4
.دادخواهدادامهاشاعهعدمقرارداداساسبراتمیانرژيالمللیبینآژانسبا

یدبع. شدخواهدخودايهستهبرنامهزمینهدرپیشگیرانهگیريموضعوخارجیسیاستراهبرديابتکارصاحبایران-5
اآمریکدمحتییاآمریکاپروردهکه(کاناداومتحدهایاالت. شوداعمالایرانعلیهجدیدهايتحریمشرایطایندرکهاست
) ودخگراياسراییلمحافلکردنراضیبرايوجبرنیرويروياز(ايجانبهیکسمبولیکهايتحریمتوانندمی) باشدمی

.شدنخواهندآنهاشریکزمینهایندردیگرکشورهايواروپااتحادیهولیکننداعمال

بیالواسراییلبلکههاآمریکایینهکهرساندخواهداثباتبهروشنوآشکارطوربهراواقعیتاینمذاکراتشکست-6
.کنندمیادارهرامتحدهایاالتامورکهاستاسراییلی

مذاکراتروندشکستزیراکردخواهدواردنیرومنديضربهاشاعهعدمرژیموالمللیبینامنیتبهمذاکراتشکست-7
افتهیاستمرارحالهردرایرانايهستهبرنامهکهچراگردیدخواهدتنشتوسعهوترباالسطحبهاعتماديبیارتقايموجب

.دهدنشانخودازواکنشبرنامهاینتوسعهادامهبهگردیدخواهدمجبورجهانیجامعهو

بهراخودسیاستگیريجهتغرب،وآمریکامذاکرات،روندازنهایینومیديپیدرروحانیحسنلیبرالدولتهیأت-8
.دادخواهدتغییرآسیاییوشرقیجنوبسمت

هامینهزاکثردرروسیهوایرانبینسابقهبیراهبرديروابطبرقراريبرايایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتشکست-9
.آوردخواهدوجودبهنظیريکمامکاناتفنینظامیهمکاريوگازونفتانرژي،زمینهدرهمهازقبلو

مگراییهبرايرازمینهروسیهپیرامونژئوپلتیکیجدیدواقعیتشدنفراهموایرانايهستهبرنامهتکلیفیبالتداوم-10
ویاورآسیایکشورهاياتحادیهبریکس،شانگهاي،همکاريسازماننظیرالمللیبینهايسازمانباایرانعیارتماموسریع
.کردخواهدمهیاگمرکیاتحادیه»ویژهشریک«بهایرانشدنتبدیل
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افزایشحالدررقابتترکی–ایرانیروابطبیماريتشخیص
الکساندروفنیکالي

سیاستگیريجهتدراصولیتغییراتموجب»اردوغانعصر«
حقبرمحققیککههمانطور. استشدهآنکاراخارجیوداخلی

بیش»قدیمیخوبترکیه«متحدهایاالتبرايکرد،خاطرنشان
یاخارجهوزیربرايگذشتهخالفبراآلن. نداردوجودایناز

بهروزیکبرايکهنیستکافیآمریکاجمهوررئیسدستیار
همهتاکنندمالقاتترکیهکلستادرئیسباوکردهپروازآنکارا

ترکیهکهداردصحتادعااینآیاولی. نمایندحلراخودمسایل
شود؟میترنزدیکایرانبهگیرد،میفاصلهغربازکه

هکايمنطقهمسایلبرخیسربرنظراختالفصورتبهابرهایی. استابربیوصافجانبهدوروابطآسماناول،وهلهدر
اوایلتیوق. کنندکمرنگراکشوردوبیناقتصاديپیوندهايسریعتوسعهیعنیکاراصلتوانندنمیشوند،میظاهرگاهی
ناظرانازبسیاريشد،اعالمهمکاريعالیشورايتشکیلتهرانبهترکیهوقتوزیرنخستاردوغانسفرهنگامبه2014سال

.هستندايمنطقهقدرتدواقتصاديتعاوناوجشاهدآنهاکهکردندخیالدیگرهايپایتختوتهرانوآنکارادر

گویاکهکردخواهندکارايگونهبهعالیشورايایندرکشورماندووزیران: «داشتاظهارزمانآندرترکیهوزیرنخست
ایرانی–ترکیمناسباتراهسرازسیاسیاساسیموانع: «دادپاسخلحنهمینباتهران. »هستنددولتهیأتیکعضو

کاراآشکهعاملی. »استشدهفراهمکشورماندوبینجانبههمهروابطگسترشبرايالزممبانیهمهاکنونوشدهبرداشته
باوابطرخوداسراییلیضدوآمریکاییضدروحیهبرتأکیدباترکیطرفکهبوداینکردمیمنزجروناراحتراواشنگتن

باود،بماندهباقیناتوعضوکهآنکارا. نمودندمیاستقبالامراینازاسالمیجمهوريمسئولینکهکردمیتحکیمراایران
وارداتبابتهايپرداختآن،برعالوهوگرفتمینادیدهراایرانیانرژيهايحاملوارداتعلیهیکجانبههايتحریمتأکید

.دداشتننزدیکارتباطاردوغانحاکمحزبباآنرؤسايکهدادمیانجام»بانکخلق«ترکیبانکطریقازطالبهعمدتاً را

بودند،کنزدیاردوغانبهکهترکیبازرگانینخبگانبارسمیغیرگاهیوتنگاتنگروابطتحکیمبرايخودطرفازهمتهران
زمینهردایراناسالمیجمهوريبهکهبازرگانیشرکايیعنیمحلیسیاههايشوالیهبهتنهانهنخبگاناین. نمودمیتالش

اظرنولی. نمودندمیشرکتهاطرحایندرخودشانبلکهکردندمیارفاقکردند،میکمککنندهفلجهايتحریمزدندور
هکبفهمدراواقعیتاینوضوحبهتوانستمیکشور،دوبیناقتصاديروابطبودنابربیوجودباهمزمانآندرطرفبی

نتبدانموجود،نظرهاياختالفازاغماضبامجبورندکشوردواینکهاستاجباريپیمانیکتهرانوآنکاراروابطنزدیکی
.شوندمیبیشتريروزبهروزنظرهااختالفاینگردد،میروشناآلنکههمانطورولی. دهند
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است؟صورتچهبهتهرانباروابطدرترکیه»مسایلصفر«

خارجیسیاستمعماروفعلیوزیرنخستاوغلوداووداحمدواردوغانتر،دقیقعبارتبهوآنکارا2010سالمیماه17
ترکیهتحکوم. کندبازسازيجديطوربهرامنطقهژئوپلتیکیمنظرهتوانستمیظاهربهکهبرداشتندگامیترکیه،جدید
ایرانايهستهپروندهمسایلفصلوحلمشغولکه5+1گروهاعضايسایربلکهواشنگتنتنهانهخالفبروبرزیلباهمراه

برزیلیاوآنکارا. بکشدخطایرانیاتممسألهزیرتوانستمیآناجرايکهکردندامضارا»تهرانبیانیه«اصطالحبههستند،
خودهشدغنیاورانیومذخایرهمهبودحاضرخودنوبهبهتهرانوشدندتهرانايهستهبرنامهبودنآمیزصلحتضمینمتعهد

آنهازاشود،تعیینالمللیبینکارشناسانتوسطکهخودنیازحددررااورانیوماینوکندمنتقلآنهابهنگهداريجهترا
.بگیردپس

هرانتحقدرالمللیبینهايتحریماعمالعلیهمتحد،مللسازمانامنیتشورايدرخودموقتعضویتازاستفادهباترکیه
واقعدرترکیهمخالفرأي. بودشدههماهنگچینوروسیهجملهازوامنیتشوراياعضايهمهباموقعآنتاکهدادرأي
روابطحکیمتنظرازاقداماینولینبودمقایسهقابلالمللیبینوزنسنگینبازیگرانرأيباونبودمشکلیهیچگشايگره

.کردایفاعظیمینقشتعهدعدمجنبشدرآنکارااعتبارافزایشوتهرانبا

ظرهايناختالف. داشتکاسهنیمزیرايکاسهخارجیسیاستصحنهدرآنهايکارازبسیاريهمانندترکیهاقداماینالبته
گیريموضعکشریکاملطوربهترکیه. داردتاکتیکیحالتبلکهنیستاصولیایرانايهستهبرنامهدربارهواشنگتنباآنکارا

فشارنهاهرآمریکاییدیپلماسیخالفبرولیشودتبدیلايهستهقدرتبهنبایدتهرانکهاستسعودآلواسراییلآمریکا،
شنقنتوانداگرحتیوکندنمیفراموشهمراخودمنافعالبته. دهدمیترجیحراپردهپشتهايبازيوگفتگوهابلکه

دخوالمللیبینموقعیتکهآورددستبهرانفوذياقلحدخواهدمیآورد،دستبهرااسالمجهانباغربروابطدرمیانجی
.دهدافزایشبرابردهرا

کیهتررهبريوکشورعظمتیعنیکردمطرحجمهوريریاستآمیزموفقیتانتخاباتدراردوغانکههاییشعاربارفتاراین
یهترککهشداعالمهمچنین. بودسازگارمرکزي،آسیايتاخاورمیانهازفضاییدرترکی،جهاندربلکهمنطقهدرتنهانه

هانجهاياقتصادتریننیرومندازیکیترکیه،جمهوريتشکیلسالگردصدمینیعنی2023سالتابایدويریاستتحت
.آورددستبهرا

انرقیببایدجهانومنطقهدرنفوذافزایشراهسربرترکیه. دارنددیگريرويطمطراقپرهايبرنامهاینکهاستروشن
ستاسالچهارازبیشکهبخوردفریبامراینازنبایدکسیرابطهایندرکهاستتهرانآنهاازیکی. داردبرمیانازراخود
.شودنمیذکر»مشخصخطر«عنوانبهترکیهکلستاد»سرخکتاب«علنیمتندرایرانکه

قفقازومرکزيآسیايتقاطعدرهمکاري
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واقعاً ولینشدهاعالمراهبردباوجهبهترینبهاست،نیافتهتکاملمشخصتوافقاتمرحلهبههنوزکه»ترکیجریان«طرح
عفضنقطهتهران،ازگازوارداتبهوابستگی. داردهمخوانیاي،منطقهرقیبعنوانبهایرانتضعیفبرمبنیترکیهموجود
میلیارد10بهقریبیامکعبمترمیلیون28حدودبرابرترکیهبهایرانازسوختروزانهصادرات2014سالدر. استترکیه

هکردخودداريقیمتتنزلدربارهگفتگوازایرانیطرف. بودمکعبمترهزاریکبابتدالر490قیمتبهسالدرمکعبمتر
کنوناولی. کردمیدفعمؤثرطوربهراترکیهلولهخطوطازاستفادهبااليهايتعرفهتحمیلبرمبنیآنکاراهايتالشو

گازمکملحجمدریافتانتظاردراکنونهمترکیه. ندارداقتصاديجديبرندهبرگهیچخودمواضعازدفاعبرايتهران
پایینایرانیقیمتازاولازمکعبمترهزار1بابتدالر425یعنیگازاینقیمتکهحالیدراستتخفیفباهمآنروسی

.استپایانشرفدرهمTANAPلولهخطیعنیارزروم–تفلیس–باکوگازانتقاللولهخطگسترشطرحتکمیل. بودتر

. یافتجدیديشدتآنکاراوتهرانبین»هاکامیونجنگ«اي،رسانهفضايدرترکیجریاناندیشهشدنعلنیمحضبه
بسیارلیوشدهشناختهکمترکهاستمرکزيآسیايوقفقازدرنفوذبرسرایرانوترکیهبینمبارزههايصحنهازیکیاین

.استدراماتیک

صفیعنیوضعهمین. شدندجمعایرانمرزدرگوربوالغمرزيپایانهدرترکیکامیونهزارها2014سالدسامبرماهاواخر
یعنیبزرگباريماشینهزار45بهقریب. آمدوجودبهترکمنستانباایرانمرزدرترکیهايکامیونکیلومتريچندینهاي
توسعهیکلابعاد. کنندمیاستفادهمرکزيآسیايبههامحمولهانتقالبرايایرانیمسیرازترکی،صادراتواقعیرودخانهیک

سرمایهدالرمیلیارد3,5منطقه،کشورهايبابازرگانیتبادالتدالرمیلیارد9,3شاملکهمنطقهدرترکیاقتصاديطلبی
بهکنند،میاجرارادالرمیلیارد62معادلهايطرحقفقازومرکزيآسیايدرکهترکیشرکتهزاردوازبیشوگذاري

حملآنموجببهکهرسیدامضابهتهرانوآنکارابینايموافقتنامه1994سالدر. هستندوابستهایرانراهازترانزیت
حاللشامعملشیوهاینایرانیطرفتالشبا. پردازندمیراخودروسوختقیمتاختالفوترانزیتتعرفهترکیهکنندگان
ريجمهوبودجهبهترکیهايشرکتهايپرداخت. نشدگذرند،میترکیهسرزمینازوکردهحرکتایرانازکههاییکامیون
.استشدهدالرمیلیاردیکازبیشبربالغشود،میاجراموافقتنامهاینکهسالی20طیایراناسالمی

وختسفروشآنبرعالوهوبردمیباالراترانزیتحقکهکرداعالمدسامبرماهازتهراناینکهبارابطهدرترکیهايشرکت
از،)سنت18ایراندرواستدالر2حدودترکیهدربزنینلیتریکقیمت(کندمیقطعرامحلیهايقیمتبههاکامیون
رايبراهیکهخواستنددیگر،عبارتبه. دهندپایانایرانیمقاماتسويازفشاربهکهکردنددرخواستاوغلوداوودواردوغان

وتانگرجسآذربایجان،بازمینهایندرشدمیکهشودپیدامرکزيآسیايوقفقازبهآنهافعالیتتوسعهدرتهرانزدندور
.رسیدتوافقبهبارهاانتقالبرايخزردریايازاستفادهدربارهترکمنستان

ایرانیرقیببرداشتنمیانازسوريجنبهوترکیه

ترکیهوایران. استناپذیراجتنابسوریهمسألهذکرآنکاراوتهرانبینايمنطقهرقابتدربارهبحثیهردرکهاستبدیهی
ولیدکننصحبتدوجانبهبازرگانیتبادالتافزایشاندازچشمدربارهودهندتشکیلرامشتركعالیشورايهرتوانندمی
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خواهدوبودهکشوردوبیناصولینظراختالفاساسیمایهباشد،داشتهخوددستدررادمشقکلیدکسیچهکهسئوالاین
واردوغانرفتاراین. »استگذاشتهسوريمذبحرويبرراتهرانباخودروابطآنکارا«کهگفتتوانمیاغراقبدون. بود

بازيزااند،دادهتشکیلاسدبشارمشروعدولتعلیهائتالفیکهسوریهکاذبدوستانازیکهر. نیستتصادفیداووداغلو
حال،هردرولی. برخوردارندآورند،دستبهدمشقفتحازبعدخواهندمیکهايجایزهازخودبرداشتوخودهدفخود،
.باشدبیشتردیگرانازتواندمیترکیهسود

مایهالحتحتبه) باشدهمسوریهاراضیشاملبایدترکیسیاستمدارانبرخیگمانبهکه(»مستقلکردستان«تبدیل
ریقطازعراقیمایعگازونفتتنمیلیونهادهصدورغربی،محوردرایرانیگازترانزیتزمینهدرطلبیانحصاراقتصادي؛

همیتاولیماندهباقیسایهزیراساسیهدف. دهندمیتشکیلراترکیپیروزيظاهريهايجنبهبرخیفقطترکیه،بنادر
تبدیلبرايفرصتیهرسرعتبهسوریهدراسدبشاردولتسقوطازبعدتهرانکهاستاینآنودهدنمیدستازراخود

رهبريقولخوددهندگانرأيبراياردوغانوقتی. دادخواهددستازراايمنطقهرقابتدرآنکاراعیارتمامرقیببهشدن
دستبهادياقتصژئووژئوپلتیکیغنایموسوریهدرپیروزيکهبوداینمنظورشبود،دادهرانیرومنداقتصاداساسبرترکیه
.شدخواهندرهبرياینعواملازیکیپیروزياینازآمده

******

دوبارهگروهیهايرسانه. آوردعملبهدیدارتهرانازدوبارهآیندهماهیکتایعنیجاريسالمارسماهدراردوغاناستقرار
شود،میترمحکمروزبهروزکهکشوردوبینشراکتوهمکاريجدیدقللبهدستیابیهايبرنامهجاویدان،دوستیاز

. دکنمستوررافزایندههاينظراختالفتواندنمیکهاستستربرگیکفقطها،حرفاینهمهولی. کردخواهندتعریف
تهنیتوقتی. دارندنگهاقتصاديمیداندرصرفاًراخودروابطاندنشدهموفقخودهايتالشهمهخالفبرایرانوترکیه
دیديجشدتباقفقازومرکزيآسیايتامیانهخاورازعظیمیفضايدرآنکاراوتهرانبینرقابتکنند،فروکشرسمیهاي
.یافتخواهدادامه
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