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چکیده مطالب

دربحثتشدیدباعثایرانجمهوررئیسروحانیحسنآمدنکارروي
. شدایراناسالمیجمهوريسیاسیمشیخطبارهدرکارشناسیمحافل

آمدمینظربهنقصوعیببینظرنقطهاینزیاديهايسالطولدر
چارهمتحدهایاالتباهمهازقبلوغربباشدیدمقابلهعلتبهایرانکه
روسیه؟چراولی. نداردشدنروسیهدامنبهدستجزاي

جهانیامورکلیديهايزمینههمهدرکهروسیهولیاستعجیب
شوروياتحادازآشکار،واقعیتخالفبراست،غربهايبازيشریک
ماهنامهکهاستطبیعی. استبردهارثبهراجایگزینقطبچهره

یبخشدر. بماندکنارحیاتیمسألهاینبررسیازنتوانست»معاصرایران«
اینچارچوبدرمختلفنظرهاينقطهمجله،42جدیدشمارهمطالباز

.گرددمیمنعکسبحث

اولویتترینبزرگازمتحدهایاالتبرايهمیشهمیانهخاورمنطقه
تنهانهواشنگتننظرازمنطقهاین. استبودهبرخوردارجهانیراهبردي

ماکانکمیانهخاور. باشندمیآمریکاسیاستاساسیحربهکهاستافراطینیروهايتجمعمحلبلکهخیزگازونفتمنطقه
ناآرامیموجکهشودمیمتکیخودمتحدکشورهايبرعمدتاً منطقهایندرکهاستمتحدهایاالتجهانیراهبردگاهتکیه
»انهمیخاوردرآمریکاراهبردشکست«مطلبشود؟میحاصلموفقیتبااهدافاینآیا. استگرفتهفراراهاآنسیاسیهاي

.دهدمیپاسخسئوالاینبه

کرد،تمدیدسالیکمدتبرايراایرانیضدهايتحریممتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكکهمارسماه11روز
بین5+1هگرودیگراعضايباهمراهسویکازواشنگتن. رسیداثباتبهدیگرباریکایرانباروابطدرآمریکاتزویرودورویی
عمالاهايتحریمهمهرفعبهبایدامرنهایتدرکهدهدمیانجاممذاکراتیايهستهبرنامهدربارهایراننمایندگانباالمللی

و.کندمیتمدیدراهاتحریمایناعتبارمهلتدیگر،سويازوشودمنجرملیسطحدرچهوامنیتشورايتوسطچهشده
جانمشارکتباایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتجدیددورمونترودرمارسماه15روزاستقرارکهاستحالیدراین

همسألنهاییفصلوحلدربارهموافقتنامهژوئنماهپایانتاکهرودمیانتظاروشودبرگزارآمریکاخارجهاموروزیرکري
خبريمنطقازسفیدکاخرفتاردرکهآیدمینظربهاولوهلهدر. برسدامضابههاتحریمرفععوضدرايهستهبرنامه
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»تاسایراندولتینظامسرنگونیخواهد،میآمریکاکهچیزيتنها«مقالهدرامرجزئیات. نداردصحتادعااینولینیست
.استشدهتشریح

»عربیهايپادشاهیمقدساتحادیه«واویوتلمقاومتایران،ايهستهبرنامهدربارهمذاکراتپایانشدننزدیکموازاتبه
.گرددمیترشدیدمذاکراتمثبتفرجامباایرانی،ضدائتالفاساسیاعضايیعنیریاضریاستبه

دهکرپرراجلساتتاالرکهحضاريخروشانهايزدنکفوسیلهبهدفعاتبهمتحدهایاالتکنگرهدرنتانیاهوسخنرانی
همانسابقماننداوهايحرف. نگفتايتازهچیزهیچایرانايهستهبرنامهدربارهاسراییلوزیرنخست. شدقطعبودند،

املجبیبیاساسیهدفولی. شنوندمیاوزبانازکهاستسالبیستجهانیانکهبوداينشدهاثباتاتهاماتازمخلوط
تهرانباهمبارزدرويباوفايمتحداناکثرشانکهکردندتأکیددیگرباریکآمریکاکنگرهنمایندگان: شدحاصلگسیخته
.تاسشدهمنعکس»هیستريوگوییدروغاوج: آمریکاکنگرهدرنتانیاهو«مطلبدرسخنرانیاینظریفنکات. هستند

حالیدرگویاکهشودمیشنیدهآمیزيهیستريفریادهايعربستانجزیرهشبههايپادشاهیدروغربدرکهمدتهاست
راودخنفوذتدریجبهودیدهدورراجهانیانچشمایرانیانهستند،ایرانايهستهبرنامهدربارهتوافقاتانعقادمنتظرهمهکه
سکههبکشوراینسرنوشتگویاکهکردندمطرحادعاهاییحتیکارشناسانبرخی. دهندمیگسترشسوریهویمنعراق،در

نگتنواشتأکیدفارس،خلیجحاشیهعربیکشورهايحکامنظراز. استشدهتبدیلغربکشورهايباایرانمذاکراتدرسیاه
کنندهقانعایرانباتهیهحالدرمعاملهبودنشفافبردیگرعربیکشورهايبرخیوفارسخلیجهايپادشاهیباگفتگودر

بهبودمخالففارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشوراياعضاي«مقالهدرمسألهاینمختلفهايجنبه. نیست
.استشدهمنعکس»هستندایرانباروابط

. کردديبنجمعراشاهسرنگونیازبعدتهرانومسکوبینروابطتوسعهسالهپنجوسیروندمقدماتینتایجتوانمیامروزه
میعقیدهاظهارنویسنده. استپرداختهآنهايویژگیبهجمالحیدرنوشته»گیرد؟میراکسیچهطرفایران«مطلب

نبودههوابستکسیبهتمدنیوعقیدتیشناختی،رواننظرازهرگزکشوراینکهاستاینایرانهمیشگیمسأله«کهکند
کامللاستقالوحاکمیتحقبهراداخلیبنیادیناستقاللاینتاآوردمیکمراتکنولوژیکیوسازمانیمنابعهمیشهولی

ازاعمکسهیچطرفتواندنمی) خودذهنیتجملهاز(مختلفعواملحکمبهوعلتهمینبهایران... کندتبدیلخارجی
.»استکردهحفظراخودحالتاینوبودهمستقلیمهمبازیگرتاریخطولدرایران. بگیردراروسیهیاغرب

یسععنوانهمینبامطلبینگارنده»بود؟خواهدروسیهانتظاردرچیزيچهشود،منتقلآمریکانفوذمداربهایراناگر»
کندمیتأکیدخاصیطوربهوي. دهدارائهرابدبینانهسناریوياینشدنعملیصورتدراوضاعتوسعهپیشبینیاستکرده

واحلسدربزوديامریکاهوایینیرويودریایینیرويهايپایگاهاستممکنکند،گذرآمریکانفوذمداربهایراناگر«که
گاهآن. کردخواهندتهدیدمستقیمطوربهراقفقازشمالوولگارودساحلیمناطقهاپایگاهاین. شوند»سبز«خزرجنوبی
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پدافندسامانهکند،ایجادراعیارتمامدریایینیرويودادهافزایشمنطقهدرراخودنیروهايگروهشودمیمجبورروسیه
.»دهدتنقبیلاینازدیگرکارهايبهوبسازدنوازراهوایی

در. دادرامتحدهایاالتباایرانهمکارياحتمالدربارهسئوالپاسختمامفصاحتباایرانمعظمرهبرايخامنهعلیالبته
رهمذاک: «کردتأکیدايخامنهآقاي: « استآمده!» خواندیدکور: «آمریکاباهمکاريدربارهايخامنهعلی«عنوانتحتمطلبی

وحدهمتایاالتمواضعنزدیکیاحتمالمذاکراتآمیزموفقیتپایانصورتدرآیا. »الغیرواستايهستهمسئلهدرآمریکابا
خاورمسایلترینحادفصلوحلجهتدرواشنگتنوتهرانکهداردامکانآیارود؟میايمنطقهمسایلزمینهدرایران
در«:گفتحضارهمهعالقهموردولینشدهتلفظسئوالبهپاسخدررهبرکنند؟همکاريداعشبامقابلههمهازقبلومیانه
.»باشدمیايخصمانههدفوماهدفمقابلنقطههاآنهدفچراکهکنیمنمیمذاکرهايمنطقهمسائلمورد

ازمجلهدوموچهلشماره. کندمیايویژهتوجهایرانايمنطقهسیاستبههمیشه»معاصرایران«مجلهتحریریههیأت
ووسرنامدارمحققآملینایاناخانمقلمبه»اوستیگیريجهت: ایرانخارجیسیاست«مقالهدر. نیستمستثنیقاعدهاین

وجودبا: «ندکمیخاطرنشاننویسنده. شودمیبررسیمسألهشدهمطالعهکمترجنبهاین،»قفقازژئوپلتیکیباشگاه«رئیس
کهدهدمینشاناخیرسالپانزدهطیایرانی–اوستیهايتماستاریخچهها،اوستیوهافارسبینتاریخیدیرینهروابط

.یافتمیتوسعهایراناسالمیجمهوريرسمینمایندگانبرخیابتکاربهوگاهیازهرفقط2013سالاواخرتاروابطاین
مقاماینبهسناییمهديآقاي2013سالدسامبر9روز(روسیهفدراسیوندرایراناسالمیجمهوريجدیدسفیرانتصاب
رتفشردهومتنوعبهتهراناحتیاجنیزو) بودمسکودرایرانسفارتفرهنگیرایزن2000هايسالاوایلکهشدمنصوب

دهشجدیدکیفیسطحبهروابطاینارتقايمبدأنقطهروسیه،–قفقازماوراي-ایرانمسیردرنقلوحملهايجریانکردن
.»است

جديموجباتمرزها،درثباتبرقراريولولهخطساختیعنیمهمالعادهفوقمسألهدوفصلوحلکهآیدمینظربه
تشیعاهلپاکستانیزوارازنفرمیلیون1,5ازبیش. کندمیفراهمراآباداسالموتهرانبینمشارکتتنگاتنگروابطبرقراري

. دنماینمستحکمراموجباتاینفرهنگیومذهبیمحکمپیوندهايوسیلهبهبایدکنند،میبازدیدایرانازسالهرکه
شراکتتحکیمجهتدرهاتالشهمهکهدارندوجودفراوانیزیردریاییهايسنگکشوردواینبینروابطدرمتأسفانه،

سنگ: «پاکستان–ایران«مقالهبهموضوعاینبیشترجزئیاتباآشناییبراي. خوردمیبرموانعاینبهدائمطوربهمتقابل
.فرماییدمراجعه»دوجانبهشراکتراهسربر»زیردریاییهاي

قلیقربانبامذاکراتدروآوردعملبهروزهدودیدارترکمنستانازایراناسالمیجمهوريرئیسجاريسالمارسماهدر
همکاريچارچوبدرنزدیکروابطبرقراريبهآبادعشقوتهران«کهنمودخاطرنشانخودترکمنیهمتايمحمدوفبردي
گفتهبه. بودشدهریزيپیترکمنستانشدنمستقلازبعدبالفاصلهآنهايپایهکه»دهندمیادامهثمربخشهاي

میتهگرفنادیدهسیاسینظرهاياختالفولیشودمیبرقراراقتصاديمصلحتمبنايبرصرفاًدوجانبهروابطکارشناسان،
عهتوسوبسطبرايخودامکاناتهمهازبایدکشوردوهر«کهکردخاطرنشانترکمنستانرهبربامذاکراتدرروحانی. شود
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وحقوقیسیاسی،فرهنگی،اقتصادي،روابطتوسعهدربارهموافقتنامه17مذاکراتنتیجهدر. »کننداستفادهدوجانبهروابط
کندمیدتمساعکشوردوبینروابطبیشترگسترشبهتنهانهشدهامضااسنادروحانی،گفتهبه. رسیدامضابهفنی-علمی
تشریح»دشونمیترکمنستانواردایرانیتجار«مقالهدرترکمنی–ایرانیروابطوضعیت. باشدمیمنطقهتمامنفعبهبلکه

.استگردیده

زانگیبرغوغااظهارات. استنیفتادهمانظرازاست،ايمنطقهمناقشاتحادترینازیکیکهیمناوضاعکهاستطبیعی
هباحتیاجیآورد،درخودکنترلتحتراالمندببابتنگهایراناگر«اینکهبرمبنییمنفراريجمهوررئیسهاديمنصور
گروهیهايرسانهکههاییفرضیهآیاولی. کردپیدابدهکارگوشعربیهايپایتختدر،»داشتنخواهداتمبمبداشتن
ایایرانطلبیتوسعه: یمن«عنوانتحتمطلبیاست؟نقصوعیببیکنند،میعرضهمابهیمنحوادثانعکاسضمن
،یمنبهتجاوز« کهکندمیعقیدهاظهارمطلبایننویسنده. دهدمیپاسخسئوالاینبهمعینیحددر»سعودي؟تجاوز
اضریمبارزهازهاییصحنهوزنجیرهیکهايحلقهیمنوسوریهعراق،. نیستجغرافیاییخلوتحیاطدراهمیتیکمحادثه

هبدیدهرنجکشورایندرحوادثمعرفینظر،ایناز. هستندجهانیسلطهراهدرواشنگتنمبارزهوايمنطقهسلطهراهدر
.»استمحضاشتباهوبینیکوتهندارد،ربطیجهانمابقیبهکه»سعودي–ایرانیرویارویی«عنوان

به»رمعاصایران«مجلهتحریریههیأتو»روایران«رسانیاطالعپایگاهکهکنیماشارهدیگرمطلبیکبهمایلیمخاتمهدر
عشروباشد،میاسالمیجمهوريبرجستههايشخصیتسیاسیهايپرترهسلسلهشاملکهراخودجدیدطرحآنوسیله

،»استنبردمیداندربهشت: سلیمانیقاسمسرلشکر«عنوانتحتپروژهاینچارچوبدراولشرحقهرمان. کنندمی
رشگزاهربابتحاضرندجهانیویژهسرویسهادهودادهقرارشخصیتحریمموردرااومتحدهایاالتکهباشدمیشخصیتی
یکباشد،داشتهاقامتآنجادرمشخصلحظههردر»قدس«ایرانیاياسطورهسرویسفرماندهکهجاییدربارهاطالعاتی

انقالبهايآرمانوایرانازدفاعآنواستکردههدفیکوقفراخودعمرتمامسلیمانیقاسمسردار. بپردازنددالرمیلیون
: فتگخودهايمصاحبهازیکیدرسلیمانی. «باشدمیمیانهخاورهايشخصیتتریننفوذباازیکیامروزوي. استاسالمی
یگردنوعیکولی. استماهروزنانوجویبارهازاللآبزیبا،انگیزشگفتمنظرهشاملبهشت،ازهاانسانمعمولیبرداشت
.»استخودکشورراهدرنبردمیدانمنظورم: «افزودسلیمانیسردار. »استنبردمیادینبهشآنوداردوجودبهشت

که»معاصرایران«ماهنامهکهدهیماطالعخودطرفازتوانیممیفقطشود؟اضافهزیباسخناینبهتواندمیچیزيچه
اسالمیجمهوريمعاصرچهرهکهسیاستمدارانیودوستانمیهنازتعریفبهشود،میحضورتانتقدیمآندوموچهلشماره

.دادخواهدادامهدهند،میتشکیلرا
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میانهخاوردرآمریکاراهبردشکست
آلکسییفوالدیمیر

ایاالتجهانیراهبرداولویتمهمترینهمیشهمیانهخاورمنطقه
نفتمنطقهتنهانهواشنگتنبرايمنطقهاین. استبودهمتحده

اساسیحربهکهاستافراطینیروهايتجمعمحلبلکهخیزگازو
راهبردگاهتکیهکماکانمیانهخاور. باشدمیمتحدهایاالت
کشورهايبرعمدتاًمنطقهایندرکهاستمتحدهایاالتجهانی
راهاآنسیاسیهايناآرامیموجکهشودمیمتکیخودمتحد

خاوردرآمریکاییمواضعتحکیموجود،اینباولی. استگرفتهفرا
میمتحدهایاالتجهانیراهبرداساسیعناصرازیکیمیانه،
.باشد

متحدهایاالتعربیغیرهاياولویت

منطقهدراآمریکاهدافبهدستیابیدراستقادرکهدانندمیاورآسیاژئوپلتیکیکلیديمرکزراترکیهآمریکادولتیمقامات
پلرسعنوانبهکشوراینکهدهدمیاجازهترکیهاستراتژیکیژئووداخلیسیاسیهايویژگی. کندایفاسزاییبهسهم

نصرعنقشاستموظفترکیهواشنگتن،هايبرنامهچارچوبدرکهاستبدیهی. شودتلقیاسالمجهانوغرببینارتباطی
میمااوباباراكدولتخارجیسیاستبنیادیناصلجوابگويامراین. کندایفارااسالمجهانوغرببینروابطنزدیکیمهم
زاترکیهوآمریکابینمیانهخاورمسایلبرخیسربرنظرهااختالفولی. است»جهانیهايهمکاريگسترش«آنوباشد
ترکیها،آمریکعقیدهبه. استترکیهجمهوريومتحدهایاالتبینعمیقاختالفموردموضوعاتازیکیایران. استنرفتهبین

انیپشتیبهماسالمیجمهوريعلیههاتحریماعمالازترکیه. گیردمیکمدستراایرانايهستهبرنامهازغربهاينگرانی
وکردهنعقدمراانرژيزمینهدرتوافقاتسلسلهایرانبا. کندمیرفتارخودمنافعبهعنایتباسابقمانندکهآنکارا. کندنمی

متحدهایاالت. استگذاشتهنمایشبهاسالمیکشورهايمیاندرخوداعتباربردنباالبهتمایلوعملاستقاللوسیلهبدین
ایگزینجمسیربهتواندمیترکیهکهايگونهبهاست،انرژيزمینهدرخصوصبهروسیهباترکیهمشارکتتوسعهنگرانی

.شودتبدیل»جنوبیجریان«

هورجمرئیسبوشجرجماننداوباماباراك. استشدهتبدیلاوباماباراكدولتخارجیسیاستهاياولویتازیکیبهایران
ازواقداماتهمهازاي،هستههايسالحبهتهراندستیابیازپیشگیريمنظوربهولزومصورتدراستآمادهآمریکا،اسبق
. ندادادهنشانخودازراایرانبامستقیمگفتگويبرايآمادگیهمچنینهادمکراتولیکنداستفادهنظامیاقداماتجمله

نظریاتکهشخصاینکه2013سالتابستاندرایرانجمهوريریاستمقامبهروحانیحسنشدنانتخابازبعدواشنگتن
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همهازلقبمستقیمگفتگويبهخودابتکاربهگرفت،رانژاداحمديمحمودجاياست،شدهشناختهويغربگرایانهولیبرال
ارانکمحافظهکهفهمیدمیخوبزیرابستامیدويتیموروحانیحسنبهسفیدکاخ. دادتنایرانايهستهبرنامهدرباره

اهگذشتبهايهستهبرنامهاصولیهايزمینهدراسالمی،انقالبپاسدارانسپاهفرماندهانهمهازقبلوایرانینظامیانو
.دادنخواهندتن

تهرانلیعمتسلیمبهمذاکراتطریقازاستمایلکهکردنمیپنهانابتداهمانازکهبودواشنگتناشتباهترینبزرگاین
نههکفهمیدندموضوعمفصلبررسیازبعدایرانیانولی. یابددستمالیواقتصادي–بازرگانیهايتحریملغوعوضدر

جامعهاستحالهتحریکفکربهآنها. ايمنطقهثباتواشاعهعدمرژیمنهودارداهمیتهاآمریکاییبرايايهستهبرنامه
وستپیمیآمریکایینفوذمداربهایرانصورتایندر. هستندگراغربرژیمباایرانفعلیحاکمرژیمکردنعوضوایرانی

شرفتپیعدمصورتدرمتحدهایاالت. کردندمیپیدادسترسیایرانگازيونفتیسرشارمنابعبهآمریکاییهايشرکتو
غربگرابراللیمحافلنیرومند،پنجمستونبراتکابارا»رنگینانقالب«احتیاطیراهعنوانبهاي،هستهبرنامهدربارهمذاکرات

هچگونداندنمیواشنگتنآن،برعالوه. کندمیتهیه) غیرهوهابلوچکردها،ها،آذري(قومیهاياقلیتبیندرمخالفانو
ستددیگرسويازفارسخلیجحاشیههايپادشاهیوسعوديعربستانوسویکازایرانبینروابطسازيسالمبهباید
.ماندمیباقیانفجاريومتشنجفارسخلیجمنطقهاوضاعصورتاینغیردرولییابد

سراییلاکاملحقاست،ماندهباقیآمریکاییسیاستهاياولویتازیکیکهمیانهخاورمناقشهبارابطهدراوباماباراكدولت
طینفلسملتاقتصاديوسیاسیمشروعآمالوامیدها«کهشرطیبهولیشناسدمیرسمیتبهراخودامنیتتأمینبراي

»یعمیقهمدردي«حماسهايبارانموشکبرابردرخودکردنامنبرمبنیاسراییلآرزويباواشنگتن. »شودگرفتهنظردر
علیفدولتعقیدهبه. بشناسدرسمیتبهرااسراییلوکشیدهدستزورگوییازخواهدمیمرتباً گروهکاینازوکندمی

کشورهايابوکردهتأمینراخودامنیتصورتایندراسراییلکهکندحلرامسألهاینتواندمیبلندمدتصلحانعقادآمریکا،
ردامنیتواقتصاديپیشرفتاستقالل،صاحبخودنوبهبههافلسطینی. کردخواهدبرقرارهمجواريحسنروابطهممرز
ولی. استقایلتوجهیقابلنقشاردنومصرگريمیانجیبرايزمینهایندرسفیدکاخ. شدخواهندخودکشورداخل

راراییلاسوزیرنخستنتانیاهوبنیامیناستنتوانستههنوزاوباماباراكوشودمیمشاهدهزمینهایندرچندانیپیشرفت
حمودمریاستبهآنهارومیانهبخشجملهازوهافلسطینیبهنسبتخودشدیدخطبهنتانیاهو. دهدقرارالزمتأثیرتحت

.دهدمیادامهعباس

»رنگینهايانقالب«

اهبردرشکستبهعربجهاندررنگینهايانقالبدرآنشرکتولیاستتلخبسیارواشنگتنبرايواقعیتاینبهاعتراف
ومیانهخاورنظریهاجرايچارچوبدر2011-2014هايسالدرمتحدهایاالت. استانجامیدهاوباماباراكايمیانهخاور

ابودادهدستازرااوضاعبرنظارتعملدربود،عربیکشورهايدرغربیدمکراسیترویجآنهدفکهبزرگآفریقاشمال
مینهعربیکشورهايدرآزادانتخاباتکهنفهمیدواشنگتن. کردبرقرارنزدیکیحدازبیشروابطرادیکالگرایاناسالم
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عواقبباواهیخیالیکبهکشورهااینشدنغربیبهامیدها. رساندخواهدقدرتبهراگراغربهايلیبرالنهونیروها
.استشدهتبدیلاسفناكبسیار

اعاوضفصلوحلجملهازومیانهخاورمسایلازبسیاريدرسفیدکاخمتحدهمیشهکهعربجهانکشوربزرگترینمصر
گرايربغنیروهاينهدستبهکشوراینامورزمام. شدواشنگتنمتضادذاتاً سیاستاولقربانیبود،آمریکامتحدمیانهخاور
کهفتادا»المسلمیناخوان«اسالمیرادیکالاتحادیهبلکهبودند،کردهشروعرامباركحسنیعلیهاعتراضاتکهمذهبیغیر
بینبعادادراخوانعقیدتیمرشدالقرضاويیوسفشیخ. شدمیمتکیقطرتررادیکالوهابیکشورنیرومندمالیحمایتبر

هبدستکهالسیسیعبدالفتاحژنرالریاستبهارتشسرانمداخلهتنها. کردمیادارهرازیاديروندهايهمانجاازالمللی
انجامسعوديعربستانکمکبهکاراین. بکشدبیروناقتصاديمرجوهرجوگراییاسالمورطهازرامصرشدموفقزد،کودتا

. ندکرفتارچگونهمصرباتواندنمیوشدهسردرگمیدچارمتحدهایاالتاآلنولی. بودآمدهخشمبهقطرپرروییازکهشد
ردبیفتد،اتفاقیچهاینکهازنظرصرفولی. استالزمزیاديحدازبیشپولجاريمشکالتازکشوراینرهاییبراي

. ردکنخواهدکمکهاآمریکاییبهچیزي. استیافتهرواجآمریکاییضدشدیدروحیاتمیانهونزدیکآوردرکهشرایطی
مینکفایتوضعاینکهکردندخیالآنهاولیداشتمحکمیمواضعمنطقهایندررنگینهايانقالبازقبلمتحدهایاالت

ندشمناخودبرايدلیلبینتیجهدروآمدندبررنگینهايانقالبتحریکطریقازمنطقهاینبازسازيصدددروکند
.اندتراشیدهفراوانی

وقاآفریشمالومیانهخاورکشورهايسلسلهدرانجامید،رنگینهايانقالببهکهمصروتونسسیاسیهايناآرامیازبعد
السفوریهماهاواخرمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكولی. شدبرقرارثباتیبیسوریهولیبییمن،بحرین،جملهاز

. استبرخوردارخودهايسنتوهاویژگیازکشورهاازیکهراینکهوهستندمتفاوتکشورهاهمهکهداشتاظهار2011
رایقذافمعمررژیمسرنگونیدرمتحدهایاالتمستقیمشرکتسپسوبحرینبهسعودينیروهايتجاوزوسیلهبدیناو

»المسلمیناخوان«بامصراند،شدهايقبیلههايجنگدستخوشسودانولیبیداریم؟چیزيچهنتیجهدرما. کردتوجیه
ینبهايتروریستباسوریهجنگد؛میالقاعدهبااهللاحزبودادهدستازرادولتهیأتلبناناست،شدهگریبانبهدست
اربزیرایرانوبردمیسربهداخلیجنگحالتدرعراقجنگد؛میبرخوردارند،سعوديعربستانمالیحمایتازکهالمللی
راهبردطراحانتوسطمربوطهنظریهکهايشوندههدایتمرجوهرج. کندمیمذاکرهخودايهستهبرنامهدربارههاتحریم

.استدادهناپذیرهدایتمرجوهرجبهراخودجايشد،تهیهواشنگتن

طوربهداابتواشنگتنکهکردبروزسوریهولیبیدروجهترینبارزبهمتحدهایاالتايمیانهخاورسیاستدوگانهاستاندارد
غربمخالفکهرادمشقوطرابلسمشروعمقاماتعلیهگرایاناسالممسلحانهعملیاتسپسوداخلیمناقشاتمصنوعی

کشورهايزاطبیعیغیرهايائتالفشتابباقطروسعوديعربستانهايخواستازپیرويباهاآمریکایی. دادترتیبنبودند،
قرونکارمحافظههايپادشاهیباراروشنفکراروپايوسیلهبدینودادهتشکیلرافارسخلیجهايپادشاهیواروپااتحادیه

ينیروازاستفادهباجنگمتماديهايماهازبعددوحهوریاضواشنگتن،. کردنددعوتائتالفیکبهعربستانوسطایی
یروزيپبهآنها. کنندسرنگونیراقذافیمعمررژیمشدندموفقمتحدمللسازمانامنیتشورايهايقطعنامهبهانهبههوایی
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روهگآنقسمتهردرکهگذاشتتجزیهبهروماهچندگذشتازبعدکشوراینزیراشدتمامگرانآنهابرايکهرسیدنداي
.رسدمیاولمقامبهآنهامیاندرداعشحاالوکردندمیحکومتجناییهاي

بشاررامونپییکپارچگیباوکردهوحشتلیبیسناریويمشاهدهازسوریهملت. شدگرفتهسناریواینجلويسوریهدرتنها
.افتندشتدمشقکمکبهوفهمیدهراغربحیلهایرانوروسیه. کردنددفعراعربستانوهابیونباناتوائتالفتجاوزاتاسد،

دارنداولویتآمریکابرايسابقماننداقمارشوسعوديعربستان

. دادرجخبهبیشترياحتیاطبحریندرحادثهاینتکراراحتمالبارابطهدرمصردرسیاسیکودتايازبعداوباماباراكدولت
،نظامیمنافعترینمهممدارعضوکشورایناست،فارسخلیجدرايجزیرهکوچکدولتیکفقطبحریناینکهوجودبا

اهبرديرپایگاهکشوراینوشدهمستقرمتحدهایاالتپنجمناوگانبحریندر. باشدمیمتحدهایاالتژئوپلتیکیوراهبردي
میلقیتایرانینفوذگسترشازپیشگیريبرايمهمیگاهتکیهعنوانبهرابحرینهمچنینآمریکا. باشدمیمتحدهایاالت

آمریکاهکدهدمیتشکیلرافارسخلیجدرآمریکاراهبرديمهمامکاناتبحرینکههستنداعتقاداینبرسفیدکاخدر. کند
حاکماقلیتکردبروزبشرحقوقرعایتباواشنگتندوگانهبرخورداینجادر. »کندسازشآندولتشدنعوضبا«تواندنمی
میارخودمذهبیتبعیضپایانفقطمردماینکهبردندیورششیعهاکثریتبهسعودينظامینیرويبراتکاباسنی

.خواستند

مهموايمنطقهاساسیمتحداینزیراداردبیشتريهمبازاهمیتمتحدهایاالتبرايسعوديعربستانبهنسبتسیاست
فارسخلیجدرخودژاندارمنقشکشورهمینبرايآمریکا. استاقتصاديوسیاسی–نظامیبعددرآمریکابرايکشورترین

است،خورداربرنفتذخایرترینبزرگازکهسعوديعربستان. استشدهقایلراایراننفوذبامقابلهدرکلیديمقابلنیرويو
یپادشاهاین. کندمیتأمینراانرژيزمینهدرامریکاغربیمتحدانامنیتزیراداردايویژهجایگاهآمریکاانرژيراهبرددر

کاآمریدفاعیصنایعبرايهاسفارشطریقاینازکهاستدالرمیلیاردهادهمعادلآمریکاییهايسالحخریداربزرگترین
ستانعرب. خوردنخواهدتکاننزدیکآیندهدرآنهاائتالفریاض،وواشنگتنبیننظرهااختالفازنظرصرف. شودمیتأمین

اراوحالروزهرعبداهللاملکبیماريزماندرهاآمریکاییکهنیستتصادفی. نداردرقیبیمنطقهدرنظراینازسعودي
مینهبه. بگیردصورتناگهانیحوادثوهاتکانبدونويوارثبهامورزمامانتقالپادشاهوفاتازبعدتاکردندمیکنترل

تانعربسجايتوانستنخواهدزیاديمدتتاآمریکا،نفوذمداربهبازگشتصورتدرحتیایرانکهبفهمدبایدتهرانعلت
.امریکاستايمیانهخاورراهبرد»مقدسگاو«پادشاهی،اینزیرابگیردراسعودي

سعوديانعربست»نرمشکم«اصطالحبهیمن،درحوثیشیعهکنندگانقیامباکاريپشتچنینباعلتهمینبهواشنگتن
ند،کمیتلقیخودموجودیتبراياساسیخطرمنشأراشیعیانکهریاضودارندگرایشایرانبههاحوثی. کندمیمبارزه

قیممشیعیاناعتراضاتسرکوبترینخشنازاستحاضرعلتهمینبهمتحدهایاالت. داندمیخودبرايبزرگیخطرراآنها
توانمیناناطمیبا. بپوشدچشمشود،میتولیدهمانجاسعوديعربستاننفتتمامتقریباً کهسعوديعربستانشرقیاستان
پادشاهییناواردفوراًآمریکایینیروهايبکشد،آنازنشینشیعهمناطقجداییوسعوديعربستانتجزیهبهکاراگرکهگفت
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طهنقسعودي،عربستانلذا. اندشدهمستقربحرینوقطرکویت،درهاییپایگاهدراکنونهمنیروهااینتازه. شدخواهند
.کنندمیایجادسردردواشنگتنبرايآنمسایلهمهکهاستمیانهخاوردرآمریکاپذیرآسیب

آوردوجودبهراداعشواشنگتنراهبر

افراطیابمقابلهکرد،استفادهآنحلبرايخودهاياستراتژیستبهترینازواشنگتنکهمنطقهدیگرمسألهیکباالخرهو
ازمانساینتقویتوظهوربهکرد،میمغازلهاسدبشارمخالفگرایاناسالمباکهآمریکا. استداعشصورتبهاسالمیگري

شوروياتحادبامبارزهبرايراهبردهمین. استمیانهخاوردرآمریکاییراهبردعاديهايویژگیازیکیاین. نمودمساعدت
جملهزاوموردچنددرورفتهدرخودسازندهکنترلزیرازکهانجامیدالقاعدهتشکیلبهوشدهگرفتهکاربهافغانستاندر
اخوان«باهاآمریکاییروابط. کردواردنیرومنديضربهآمریکابهواشنگتن،ونیویوركبه2001سپتامبر11حمالتدر

نطقهمگسترششاهدماحاالو. رسیدیمننوبتآنازبعد. انجامیدکشورایندرگرایاناسالمانقالببهمصردر»المسلمین
درلیبیدرداعشدومجبهه. کردایجادسوریهوعراقخاكدرپیشماهچندفقطداعشکههستیماسالمیخالفتنفوذ

مغربتاویلنتادجلهازگرایاناسالمدولتکهنیستبعیدیابد،ادامهاینطورکاراگر. استشدهافتتاحاروپابالفصلنزدیکی
.بودخواهدواشنگتنغلطراهبردبرآینداینکهآیدوجودبه

******

دستزارامیانهخاوراوضاعتوسعهبرنظارتگونههرشد،اوکراینحوادثبهانهبهروسیهبارویاروییسرگرمکهمتحدهایاالت
ومیانهخاورمنطقهبهشدخواهندمجبورقوياحتمالبههاآمریکایی. داردبرهاییگامچهآنازبعدداندنمیحاالوداد

راهانجگازيونفتیاساسیهايثروتبرنظارتآمریکاصورتاینغیردر. کنندفراموشرااوکراینوبرگردندآفریقاشمال
اقداممحوردودرهمزمانتواندنمیپتانسیلوامکاناتنیروها،کمبودعلتبهجاريشرایطدرآمریکا(دادخواهددستاز

سترشگروندجلويواشنگتناقداماتاثربرکهنیستضمانتیتازه. استگرفتهقراردوراهیسرفعالًواشنگتنولی). کند
درواندتمیمتحدهایاالتکهحالیدرولی. باشدگذشتهبازگشتعدمخطازاوضاعکهنیستبعید. شودگرفتهداعشنفوذ
آمریکاییراهبردکهآیدمیدستبهگیرينتیجهایناینجااز. نداردفراربرايجاییاروپاشود،پنهاناقیانوسسويآن

درجدیدهايتکانبروزموجباستممکنبلکهخوردهشکستتنهانهآفریقاشمالومیانهخاوردردمکراسیبرقراري
.شودجهانسراسر
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هیستريوگوییدروغاوجآمریکاکنگرهدرنتانیاهو

کفوسیلهبهدفعاتبهمتحدهایاالتکنگرهدرنتانیاهوسخنرانی
قطعبودند،کردهپرراجلساتتاالرکهحضاريخروشانهايزدن
چیزهیچایرانايهستهبرنامهدربارهاسراییلوزیرنخست. شد
اتهاماتازمخلوطهمانسابقماننداوهايحرف. نگفتايتازه

میاوزبانازکهاستسالبیستجهانیانکهبوداينشدهاثبات
نمایندگان: شدحاصلگسیختهلجامبیبیاساسیهدفولی. شنوند
اوفايبمتحداناکثرشانکهکردندتأکیددیگرباریکآمریکاکنگره

.هستندتهرانبامبارزهدروي

ازآشکاررضایتباAIPACاجتماعیروابطاسراییلی–آمریکاییکمیتهفعاالنبامارس2مالقاتدراسراییلوزیرنخست
. »ستاشدهنوشتهمطبوعاتیمطالبحداینتااست،نشدهایرادهنوزکهسخنانیدربارههرگزکنونتا«کهکرداعترافخود
هايسناتوروکنگرهنمایندگانچشمکردنبازوخود»مقدسوظیفه«ایفايبرمبنینتانیاهوتصمیمزیرااستاوباحق

.شدسفیدکاخدروکنگرهدراحساساتازتوفانیباعث»ایرانیخطر«برامریکایی

ايهستهمعاملهدربارهکنگرهدرخودتفکراتومالحظاتبیانبراياسراییلوزیرنخستازخواهانجمهوريکهامرهمین
دعوتباشند،کردهمطلعاقداماینازقبلازرااواینکهبدونحتیواوباماباراكدولتباهماهنگیبدونهمآنایران،با

راکاریناحقکنگرهرئیسبینر،جانآري،. شدتلقیآمیزتوهیناقدامیکعنوانبهآمریکاجمهوررئیستیمتوسطکردند،
طتوسعلتهمینبهوکندمینقضراواشنگتندرقدرتهايشاخهبینروابطمکتوبغیررسمرفتاراینولیبوددارا

.شدتعبیر»اوباماباراكبینیبهتلنگر«عنوانبهآمریکامطبوعات

جمهوررئیستیم.نداشتربطیتشریفاتیمسایلبه»گسیختهلجامبیبی«سخنانازسفیدکاخهاينگرانیاساسیعلتالبته
ایرانبارابطهدرکه(شدهايمناظرهاحساساتدچاراسراییلوزیرنخستکهبودآننگراندیگرچیزهرازبیشآمریکا

ازهککندفاشراواشنگتنوتهراننمایندگانبینمحرمانهمذاکراتاضافیجزئیاتو) شودمیاحساساتایندچارهمیشه
میقراربحثمورداسراییلیطرفبامحرمانهجلساتدرهارایزنیآنجریاناینکهبهعنایتبا. داشتجریان2012سال

بایاتجزئاوباماباراكدولتايمیانهخاورسیاستدربارهوایرانی–آمریکاییمذاکراتواقعیتصویردربارهنتانیاهوگرفت،
جاننهادعلتهمینبه. استماندهباقیمستورآمریکاکنگرهجملهازواجتماعیوسیعمحافلازکهداندمیزیادينمک
ونیاوردهزبانبراضافیحرفکرددرخواستنتانیاهوازدیگرباریککنگرهدرسخنرانیآستانهدرمارسماه2روزکري

هرکردنفاش«کهداشتاظهارآمریکاخارجهاموروزارترسمیسخنگويهارفماريخانم. نکندفاشرامحرمانهجزئیات
.»زدخواهدهمبررااعتمادتردیدبدونقبیل،اینازاطالعاتگونه
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رمنويسخنرانیمورددرسفیدکاخلحنآنازبعدکهکردتوجههاخواهشاینبهاسراییلوزیرنخستکهآیدمینظربه
یماستقبالمتحدهایاالتدراوازکهداشتاظهارکنگرهدرنتانیاهو»تاریخی«سخنرانیازقبلروزدوکريجان.  شدتر

درانیاهونتسخنرانیويگفتهبهکهخواندفرارااوباماباراكملیامنیتدستیاررایسسیوزنمالحظاتوسیلهبدینوکند
».باشدداشتهدنبالبهايویرانگرانهعواقبکشوردوبینروابطبراي«تواندمیکنگره

گفتچهکنگرهدر»گسیختهلجامبیبی«

شوید،نمنسخنرانیازمانعشمااگرکهکردشانتاژراسفیدکاخظریفطوربهدیگرباریکاسراییلوزیرنخستواقع،در
وثقموقایعازونکندفاشراآمریکاییدیپلماسینمکباجزئیاتدادوعدهاوکهاینبهتوجهبا. زدنخواهماضافیحرفمن

واحساساتبرراخودسخنرانیتمامنیست،برخوردارايهستهبمبساختبرمبنیایران»غدارانههايبرنامه«درباره
بعدورکشکند،میتهدیدنابوديبارااسراییلکهکنمصحبتایرانیرژیمدربارهدارمقصد: «کرداستواراساسبیادعاهاي

اديزیمقادیرساختپتانسیلطراحیمشغوللحظههمیندرونشاندمیترورجهانسراسردربلعد،میراخاورمیانهکشوراز
ظهورازقبلروزیکAIPACفعاالنبرايراخود»مارسماهاصول«همینطورنتانیاهو. »باشدمیايهستههايسالحاز

خنانس. نموداجراماهرانهراخودمأموریتوکردوفاخودقولبهاوکهکنیمقبولباید. بودکردهبیانکنگرهتریبونپشت
.دادقرارتأثیرتحتمحترمحضارقلوبدرراایرانیضداحساساتترینعمیقويعاطفی

خاطربهمتحدهایاالتخواهجمهوريودمکراتاساسیحزبدوهرازهمهازقبلخودمخاطبینکردنگرمبراياوالبته
بروروتاالردرحضارهايزدنکفباکهآوردزبانبرراهاییحرفخودسخنرانیابتدايدروي. کردتشکراسراییلازحمایت

هکشدتکرارعاديهايحرفآنازبعد. »بودخواهدوهستبوده،سیاستازباالترمتحدهایاالتواسراییلپیمانیهم: «شد
کارجوپیاسالمدرامروزایرانانقالبیرژیمایدئولوژي: «کنندمیتکرارکهاستسالهادهاویوتلهايشاهینونتانیاهوخود

نبایدما. استامروزجهاندرخطربزرگتریناي،هستههايسالحوجوجنگاسالمازمعجونی. داردریشهجهاداندیشهو
.»بدهیمراآنوقوعاجازه

برخوردارفارسخلیجحاشیهکشورهايمالیحمایتازکه»المسلمیناخوان«یاداعشنهنتانیاهو،عقیدهبهمجموع،در
خطرهمیانخاورمنطقهسراسربرايبلکهاسراییلبرايتنهانه»امروزيایران«بلکهسنیافراطیونوهاتروریستنهاست،
برالوهعتهران: «گفتبودند،شدهزدهبهتهاگیرينتیجهاینازکهخودمخاطبینبهگسیختهلجامبیبی. کندمیایجاد
آنبازرسانازراخودايهستهبرنامهودهدمیفریبگستاخانهرااتمیانرژيالمللیبینآژانسخود،دیگرکارهايهمه

»کرد؟صحبتآنازهاتحریمرفعوهولناكدولتاینباتوافقاتدربارهتوانمیچطور. کندمیپنهان

شخودسپسوکاست؟خواهدخودتجاوزاتازهاتحریمرفعصورتدرایرانآیاکهکردسئوالکنگرهنمایندگانازنتانیاهو
سالحداشتنبههمآنها. دانندمیرااینهمسایگانش. شدخواهدترخطرناكوترخشنایرانخارجیسیاست: «دادپاسخ
وزیرنخستظاهراً . »گردیدخواهدتبدیلباروتبشکهبهمنطقهتمامصورتایندرکهشدخواهندمتمایلايهستههاي

قبلتهرانکهاستمعتقدوي. بردمیسربهصفاوصلحدروامانوامنمنطقهاینحاضرحالدرکهدارداعتقاداسراییل
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بینتروریسمازحمایتازهمسایه،کشورهايعلیهخودتجاوزکارانهسیاستازبایدبرسد،توافقبههاتحریمدربارهاینکهاز
رخوردبعاديکشوریکعنوانبهآنباکهبخواهدایراناگر: «بکشددستاسراییلموجودیتاصلعلیههاتهدیدازوالمللی
جاییلیوشدمتوسلفشاروهاتحریمبهفقطبایدموقعآنتاوي،عقیدهبه. »کندرفتارعاديکشوریکمانندبایدکنند،
وضعد،نباشمعاملهایناگر. استبدبسیارمعاملهاین. استبهتربدمعاملهازمعاملهفقدان: «نیستمعامالتوتوافقاتبراي

ازخشیبآمریکاکنگرهکهبودایرانیضدائتالفتمامبلکهاوخودتنهانه»ما«ازمنظورشکهاستروشن. »شودمیبهترما
.دهدمیتشکیلراآن

داد؟خواهداينتیجهچهنتانیاهوسخنرانی

نمایندگانوهاسناتورازنفر60ازبیشحضورعدمکهبودشدهاشباعحضارازاسراییلوزیرنخستسخناندرجلساتتاالر
باشدهداشتاضافیبلیطیکمراسمیچنینبرايداردحقکنگرهعضوهر. نگذاشتاثريوضعاینبردمکراتحزبازکنگره

دراهونتانیآمیزهیستريدیگر،عبارتبهیا»تاریخی«سخنرانی. رسدمیدهندگانشرأيیادوستانازیکیبهمعموالًکه
.بودندفراوانهابلیطایندریافتبهمندانعالقهکهانگیختبررازیاديآنقدرشوقوشورواشنگتن

خواهجمهوريودمکراتحزبدو. داردتفاوتهمباآنهابینیجهانوندارنددوستراهمدیگراوباماباراكونتانیاهوآري
عمومیافکاریااسراییلیالبیتواندنمیامریکاییسیاستمدارانازکسیولی. نگرندمیمتفاوتیدیدبااسراییلبهنیزآمریکا

همه. نگرندمیمثبتچشمبایهوديدولتبهمجموعدرآمریکامردم%70گالپ،اخیرنظرسنجیبهبنا. بگیردنادیدهرا
القهعناچیزنوساناتموجبفقطعمومیاذهاندرنتانیاهومنفیسیمايایجادجهتدرسفیدکاخدولتتبلیغاتیهايتالش

.داشتندارادتاویوتلبهآماريجمعیت%72گذشتهسالدر. استشدهآنوزیرنخستواسراییلبه

کاخکهمذاکراتخطازآنهاحمایتوایرانمسألهدربارهدمکراتسناتورهايویژهگیريموضعدربارهبحثازنظرصرف
برخوردارتهرانباروابطسازيسالمجهتدرمحکمیخطهیچازآنهاکنند،میدنبالآمریکاخارجهاموروزارتوسفید

فشاريپاایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدرآمریکاگیريموضعتشدیدبرپیشازبیشخواهانجمهورياماو. نیستند
ابمصاحبهدرآمریکاجمهوررئیسخودکهکندنمیباوررااسراییلوزیرنخستایرانیضدادعاهايسفیدکاخ. کنندمی

طالبمنتانیاهووزیرنخستکردیم،اعالمراموقتموافقتنامهاولدفعهماوقتی: «کرداعترافواقعیتاینبهرویترخبرگزاري
اینکهنیزوکردخواهددریافتدالريمیلیارد50کمکایرانوبودخواهدوحشتناکیمعاملهاینکهآوردزبانبرگوناگونی

باختهگسیلجامبیبیواوباماباراكبینروابطولی. »نیافتتحققهشدارهااینازیکهیچ. کردنخواهداجراراتوافقاتایران
.دارداصولیتفاوتتهرانبهنسبتآمریکاسیاست

نیزوحصلازحفاظتودوستیصلحنمایشبلکهندارداحتیاجایرانايهستهبرنامهدربارهاصولیتوافقهیچبهواشنگتن
قابلعلتتنهااین. نباشدآورالزاممتحدهایاالتبرايولیگذاشتهتبلیغاتیتأثیرعمومیاذهانبرکهخواهدمیراسندي

مللیالبینموافقتنامهامضايمنظوربهتهران: «داشتاظهاررویتربامصاحبههماندرکهاستاوباماباراكتازهابتکارتأمل
همانجادراوباماباراك. »آورددرتعلیقحالبهسال10مدتبراياقلحدرابرنامهاینبایدخودايهستهبرنامهدرباره
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بهایرانمقاماتزیراشودنمیتعجبباعثامراین. است%50زیرسابقمانندتوافقاینبهدستیابیاحتمالکهنموداعتراف
ت؟اسکردهتغییرمذاکراتدربازيقواعدکهکرداعالمدیگرباریککهکنندپیرويمتحدهایاالتازبایدمناسبتیچه

******

ود،بهیتسريواساسبیادعاهايازمملوهايحرفودلیلبیدروغپاتاسرکهآمریکاکنگرهدرنتانیاهوسخنرانیازهدف
این.کندمیطراحیراتهرانبهنسبتمتحدهایاالتسیاستکسیچهکندیادآوريآمریکاجمهوررئیسبرايکهبوداین

کنندهانعقطوربهنفوذباحضارهايزدنکفوپرتاالر. شدبرگزارموفقیتباکنگرهدرایرانیضدائتالفنفوذوزورنمایش
نیده،شرامستقیمغیرپیاماینقوياحتمالبهسفیدکاخ. نیستدرستایرانحقدرويرفتارکهفهمانداوباماباراكبه

.دادخواهداثرترتیبوفهمیده
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دوجانبهشراکتراهسربر»زیردریاییهايسنگ: «پاکستان–ایران
نیکالیفایگور

ساختیعنیمهمالعادهفوقمسألهدوفصلوحلکهآیدمینظربه
روابطبرقراريجديموجباتمرزها،درثباتبرقراريولولهخط

ازبیش. کندمیفراهمراآباداسالموتهرانبینمشارکتتنگاتنگ
ایرانازسالهرکهتشیعاهلپاکستانیزوارازنفرمیلیون1,5

فرهنگیومذهبیمحکمپیوندهايوسیلهبهبایدکنند،میبازدید
کشوردواینبینروابطدرمتأسفانه،. نمایندمستحکمراموجباتاین

جهتدرهاتالشهمهکهدارندوجودفراوانیزیردریاییهايسنگ
.خوردمیبرموانعاینبهدائمطوربهمتقابلشراکتتحکیم

ایرانهبپاکستانوزیرنخستشریفنوازسفر. استبودهکشوردوهايدیپلماتبرايهاسالپربارترینازیکی،2014سال
مفادناًاحیااگر. استانجامیدهآباداسالموتهرانبینروابطهايعرصهمهمتریندربارهپروتکلوتفاهمیادداشتنهامضايبه

دونایبینکهگفتامروزيرایجاصطالحازاستفادهباتوانمیشود،اجراسومدومیزانبهوناکاملطوربهحتیاسناداین
.استشدهبرقرارکند،میترامنوباثباترازمینمشرققسمتاینکه»راهبرديشراکت«کشور

بینکاريهموگفتگوبرسعوديعربستانوهندچین،متحده،ایاالتیعنیثالثنیروهاي. نیستسادگیاینبهمسألهولی
عتماديابیوهانگرانیاختالفات،بارکهاستایندارد،بیشترياهمیتگاهیکهآنچهولی. گذارندمیاثرایرانوپاکستان

رسمیهايشخصیت. گذاردمیاثرروابطاینبراست،شدهاندوختهکشوردومجاورتطوالنیهايسالطولدرکهمتقابل
ازارجیخفشارخالفبرآباداسالمچهوتهرانچهسیاسیمسئولین.  ورزندنمیدریغمتقابلدوستیبرتأکیدازکشوردو

.کنندمیدركخوبیبهراامنیتواقتصادزمینهدرمشتركهايطرحاجرايوشراکتتحکیمضرورتواشنگتن،سوي
تهداشجریانایرانگازصادراتدربارهمذاکراتکهمدتیطی. کندمیتشویقراگفتگواینهمریاضیخشکارقامبعضی
مترمیلیون50وارداتبهثباتباتوسعهمنظوربهکشوراینامروزه. کردمیرشدمرتباًگازاینبهپاکستاننیازهاياست،
.دارداحتیاجسالدرگازمکعبمترمیلیارد18,25یاروزدرگازمکعب

زدیکنآیندهدرکهاستبعید. شودمیظاهرمابرابردراسفناکیتصویرشود،گرفتهنظردرهمکاريواقعینتایجاگرولی
کانونسابقمانندکشوردوبینکیلومتري900مرز. شودحاصل(IP)پاکستان-ایرانلولهخطساختزمینهدرپیشرفتی

هايکارشکنینتیجهتنهااینکهگفتتواننمیدارد،وجودکافیاندازهبهداخلیتضادهايکهشرایطیدرکهاستتنش
.باشدخارجیبازیگران



دوجانبهشراکتراهسربر»زیردریاییهايسنگ: «پاکستان–ایران16
.............................................................................................................................................................

پردهپشتهايجریانوIPگازانتقاللولهخط

آنهاويدهرتازه. هستندپاکستان–ایرانگازانتقاللولهخطساختاساسیمخالفانریاضوواشنگتنکهنیستتردیدي
بهکه2012سالدرکهشودیادآورياستکافی. برخوردارندتوجهیقابلامکاناتووسایلازطرحاینکردنخنثیبراي
خاكدرشد،خواهندامضابزوديلولهخطاینساختدربارهآباداسالموتهرانبینالزمتوافقاتهمهکهآمدمینظر

. ندبودشدهسبزکجاازنیستمعلومکهمدنیفعاالنهموشدندفعالمحلیتروریستیهايگروهکهمناگهانپاکستان
هره،پروژایناجرايدربارهاسنادامضايازپیشگیريبرايخودتالشدرآباداسالمدرمتحدهایاالتسفیر»اولسونریچارد«

هلولخططرحاجرايادامهصورتدرپاکستانعلیههاتحریماعمالازپردهبیوگذاشتهکناررادیپلماتیکنزاکتگونه
.دادهشدار

ايگونهبهگذاشت،نمایشبهراپاکستاناوضاعدرخودنفوذتوانواشنگتن2013سالژانویهماهدربعد،هفتهدوحدود
. شدفلجد،بودن»سیاسیفاسدنظام«مخالفکه»هاییمیلیونراهپیمایی«وسیلهبهروزچندبرايکشورپایتختزندگیکه

اهمیتینگازبعدولی. بودايشدهشناختهکمترشخصیتموقعآنتااعتراضات،آنرسمیرهبراسالمی،عالمقدريطاهر
ردیديتکوچکترینپاکستانیمسئولینالبته. بودآمدهصحنهبهآنازقبلکهرفتسایهزیرسرعتهمانباتظاهراتو

رنگینقالبانبروزاحتمالبهواشنگتنتلویحیاشارهاینآباداسالمعلتهمینبه. بوداوحامیوپشتیبانکسیچهنداشتند
.گرفتجديرامردمهايتودهگستردههايناآرامیاقلحدیا

بیدارانناگهکهمدنیجامعهفعالیتصورتبه(سندانو) تروریسمگیرياوجیعنی(پتکبینکهپاکستاندولتیمقامات
کستانپا–ایرانلولهخططرحاجرايآشکارطوربهعلتهمینبهوبگریزندخطراینازگرفتندتصمیمگرفتند،قرار) شد

اشت،دجریانزیرمیزيدسایساینکهحالیدر. انگیختبرراتهرانطبیعیناراحتیونارضایتیامرهمینکهکردندکندرا
.کردتغییرتدریجیبههمپاکستانیجامعهدرگازانتقاللولهخطاینبابرخورد

دیدگاه. ردبگیقرارگازتوزیعايمنطقهشبکهمرکزدراستصدددرتهرانکهنیستپوشیدهکسیبرمیانهونزدیکخاوردر
شدهچیرهدیگراحساساتبرتهرانبهوابستگیازترسونگرانیحاضرحالدرولیداردوجودموردایندرمختلفهاي
واستدوطرفه»گازيوابستگی«گونهاینکهراهاییاستداللپاکستان،وترکیهازاعمهاکشوربرخیحاکمنخبگان. است
.گیرندنمیجديشود،میوابستهفروشندههاي»بازيلوس«وهاخواستبهبازارشرایطدرنیزفروشندهاینکه

تفادهاسنشدهفروختهگازبرايایران،داخلدرداخلیمصرفبالقوهامکاناتبهتوجهباتهرانکهدهندمیمنطقیپاسخآنها
اتبمردفعاتبهایرانآن،برعالوه. شودبحرانیومتشنجتواندمیگازاینکنندگانواردوضعیتولی. کردخواهدپیدااي

نگرانیبادآاسالمدرامرهمینکهاستکردهابرازتندينسبتاً لحنباپاکستانیشیعیانعلیهزورگوییرشدازراخودنگرانی
ارایرانیگازهمخواهندمیکهپاکستانیمقامات. شودمرتبطگازصادراتبامسألهاینشایدکهآوردمیوجودبهراهایی

کنندمیجستجوچینامکاناتدررادشواروضعیتاینحلراهنمایند،اجتنابخارجیهايناراحتیازهموکننددریافت
لفصوحلمرحلهدوآباداسالم. شودمیپیشنهادچینتوسط»ابریشمراهاقتصاديجدیدفضاي«طرحزمنیهایندرکه
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داشتهارتباطبندراینمربوطهاسکلهباکهاستگواداردرگازتغلیظکارخانهساختبرناظراولمرحله. داردنظرمدرامسأله
هرانتبامستقلطوربهپکنتوسطبایدباشد،میکارخانهاینتاایرانازلولهخطساختشاملکهدوممرحلهولی. باشد

ایرانوپاکستانبینمناسباتعرصهازراآنوکندایفارامعاملهاینضامننقشبایدپکندیگر،عبارتبه. گرددهماهنگ
.نمایدمنتقلچینوایرانمیانتوافقاتعرصهبه

»آتشینمرز«

تهرانهموجومستدلکامالًایرادترینمهم. استمتقابلمناقشاتمنشأنیزپاکستانوایرانبینکیلومتري900مرزاوضاع
ومخدرموادحاملهايکاروانورود. ببندندخودطرفازرامرزتوانندنمیپاکستانیمقاماتکهاستاینآباداسالماز

ازمسلح،افراطیهايگروهکوقاچاقچیانهايدستهبامرزبانانهايدرگیريوایرانسرزمینبهتروریستیهايگروهک
تاولویپاکستانارتشبرايایرانبامرز. ندارداتهاماتاینبهپاسخیپاکستانی. هستندمرزيمناطقروزمرهحوادثجمله
کنترلخوبراپاکستانیبلوچستانمرکزي،مقامات. استکردهمتمرکزهنديمحوردرراخودهايتالشارتشزیراندارد
روهکگباهاتماسنظرازاست،کشورسیاسیونظامیاساسیگرانکنشازیکیکهنهاديفرااطالعاتسازمان. کنندنمی
.نداردپاکیپروندهالعدل،جیشتقویتورشدحالدرسازمانیاجنداهللازاعمایرانمرزدرسنیافراطیهاي

دشودادهاجازهبداناینکهبرمبنیتهرانمنطقیدرخواستاست،ماندهباقیجواببیایرانایرادهاياینکهحالیدرولی
میروروبآباداسالمپردهبیمقاومتباکند،مقابلهپاکستانخاكدرجملهازمخدرموادقاچاقوتروریسمباترفعالطوربه

جهتدرایراناسالمیانقالبپاسدارانسپاهوارتشعملیاتپاکستانمقاماتکهشوداشارهداردجارابطهایندر. گردد
گزاربرموفقیتباتنهانهعملیاتآن. کردندمیرصدتمامدقتباراعراقخاكدروعراقبامرزامتداددرامنیتمنطقهایجاد

شبینیپیبلکه–شدندانداختهبیرونجاروباگویاآنجاازداعشنظامیانشبهکیلومتري40حائلمنطقهایجادازبعدکه–شد
جمهورينظامیان. نیامددرآبازدرستکرد،نخواهدتركرااراضیاینهرگزایراناینکهبرمبنیغربیشکاكناظرانهاي

عملدروسیلهبدینوگشتهبازایرانمرزهايبهدوبارهمذکور،حائلمنطقهایجادزمانازروزنودگذشتازبعداسالمی
پشتزاجدیداً گسیختهلجامنتانیاهويکهرساندنداثباتبهرا»دیگرهايدولتبلعیدن«هايبرنامهفقدانونیتخلوص
.کردمتهمکاراینبهراتهرانآمریکاکنگرهتریبون

بجا»مزمن«اصطالحاینچنانچهاست،اینازترمزمنحتیوترعمیقخیلیپاکستانوایرانمرزيمناطقمسألهمتأسفانه،
دهشتبدیلآمریکااطالعاتسازمانهمهايبازيصحنهبهکهمدتهاستبلوچستانایرانیوپاکستانیهايقسمت. باشد
هسبلکهدونهتیریکباخواهندمیاند،انداختهراهايگستردهفعالیتبلوچستاندرکهآنهادويهر. سعودآلهمواست
عیارتمامجبههثانیاً،. کنندمیاستفادهپاکستانمقاماتبرفشاراعمالوسیلهعنوانبهطلبیجداییرشدازاوالً،. بزنندهدف
طرحاجراياهرسربربلوچستاندرثباتیبیوتنشازپشتیبانیباثالثاً،و. انددادهتشکیلراایرانعلیهنشدهاعالمجنگ
.کنندمیایجادجديمانعابریشمجدیدراهچینی
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درآباداسالموتهرانبیندیپلماتیکثمربیهايبحثشرایطدراطالعات،هايسازماننبردشرایطدربلوچستاناوضاع
نهساالگردشکهمخدرموادفرامرزيقاچاقباتروریسموطلبیجداییکهکندمیحرکتمسیرهاتریننامناسبازیکی
کهندکمیکفایتواشنگتنبرايحاالو. استکردهیکیبهدستاست،دالرمیلیاردهابساچهومیلیونصدهابربالغآن

غانمبلاعزاموسلفیایدئولوژيصادراتادارهبهتوانندمیهاسعوديکهحالیدرکندهماهنگرانظامیانشبهرفتارفقط
دیگرانکمکبدونوخودشانتوانندمیبعدبهاینازاند،گرفتهسنگربلوچستاندرکهنظامیانیشبهکهچراکنندبسندهآن

منیتانیستقادرحاضرحالدرپاکستانامر،حقیقتدر. آورنددستبهتوجهیقابلپولتروریستیعملیاتواسلحهبراي
اینحلبدونولی. نداردنظامیحلراه»بلوچیمسأله«کهفهمدمیمجموعدرهمتهرانولیکندتأمینراایرانبامرزها
.بگذرد»آتشینمرز«ناحیهازبایدکهکردعملیراپاکستان–ایرانلولهخططرحتواننمیمسأله

******

هردر. شودتبدیلپاکستانوایرانبینروابطدرمسایلسلسلهفصلوحلسالبهجاريسالکهرودمیزیادياحتمال
راهمسایههايدولتباهمجواريحسنروابطبرقراريوجهتیچندسیاستکهایرانجمهوررئیسروحانیحسنحال،
تنهانهازیرگذشتنبایدحقاز. داردايالعادهفوقعالقهپاکستانی–ایرانیروابطمحتواییسطحارتقايبهکند،میدنبال

یممشاهدهمناقشاتواختالفات،»زیردریاییهايسنگ«کردنبرطرفبهصادقانهعالقهنیزآباداسالمدربلکهتهراندر
واآمریککهحالیدراستترپذیرآسیبآناموردرریاضوواشنگتنمداخلهبرابردرآباداسالمکهاستاینمسأله. شود

ازتنهاهکفهمندمینیکپاکستانوایرانامروزه. هستندپاکستانوایرانبینروابطتنظیممخالفقطعاً سعوديعربستان
مسایلوکردهتحکیمراکشوردوامنیتهموکنندحلراخوداقتصاديمسایلهمتوانندمیتنگاتنگهماهنگیراه

–یایرانروابط. استشدهنهفتهمنطقهاینمحرومیتوماندگیعقبدرمسایلاینهايریشهکهنمایندحلرابلوچستان
بهيزیادحددرمنطقهثباتکهاستاینواقعیتولی. استنبردهچندانیبهرهکارشناسانومطبوعاتتوجهازپاکستانی

.داردبستگیروابطهمین
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استایراندولتینظامسرنگونیخواهد،میآمریکاکهچیزيتنها
آلکسییفوالدیمیر

متحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكکهمارسماه11روز
دوروییکرد،تمدیدسالیکمدتبرايراایرانیضدهايتحریم

. رسیداثباتبهدیگرباریکایرانباروابطدرآمریکاتزویرو
المللیبین5+1گروهدیگراعضايباهمراهسویکازواشنگتن

دهدمیانجاممذاکراتیايهستهبرنامهدربارهایراننمایندگانبا
چهشدهاعمالهايتحریمهمهرفعبهبایدامرنهایتدرکه

سويازوشودمنجرملیسطحدرچهوامنیتشورايتوسط
حالیدراینو. کندمیتمدیدراهاتحریمایناعتبارمهلتدیگر،
جدیددورمونترودرمارسماه15روزاستقرارکهاست

انپایتاکهرودمیانتظاروشودبرگزارآمریکاخارجهاموروزیرکريجانمشارکتباایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکرات
ولاوهلهدر. برسدامضابههاتحریمرژیمرفععوضدرايهستهبرنامهمسألهنهاییفصلوحلدربارهموافقتنامهژوئنماه
.نداردصحتادعااینولینیستخبريمنطقازسفیدکاخرفتاردرکهآیدمینظربه

واشنگتنراهبرديهدف

بودنصدددرعنوانهیچبهایرانايهستهپروندهدربارهمذاکراتآغازضمنواشنگتنکهاندکردهفراموشناظرانازبسیاري
قوقحودمکراسیمدافعراآمریکاکهاندیشیسادهکارشناسانتنها. کندرهااقتصاديومالیهايتحریمبارازراایرانملت
تحریمی،نظامزوربهتوسلباکهاستجهانیژاندارمآمریکاکهنیستندنظرنقطهاینشریکودانندمیجهانسراسردربشر
کرفاینطورتوانستندمیدهد،میگسترشراالمللیبینصحنهدرخودنفوذهايعرصهاطالعاتیتجاوزواقتصاديهاي
.کنند

تقسیمهدفکهراخودضرباتگیريجهتشدمجبورعربجهاندررنگینهايانقالبطرحشکستپیدرمتحدهایاالت
روسیازگاساسیترانزیتکهاوکرایندرجنگعلتهمینبه. دهدتغییرکنند،میدنبالراآمریکانفعبهانرژيجهانیبازار

سرشارمنابعباکشوريایران،کردنخودتابعبرايهاتالشازمنظورهمینبه. شودمیزدهدامنگذرد،میآنجاازاروپابه
درهکامیدواریم. بکندخودآنازراانرژيجهانیبازارتواندنمیایرانوروسیهبدونواشنگتن. کشندنمیدستگاز،ونفت

تبانیاثرربنفتقیمتافتکهزمانیتنهاوتأخیرباالبته-مسکوکهآیدمینظربه. باشندکردهدركراواقعیتاینتهران
.استشدهحقیقتاینمتوجه-شدشروعایرانوروسیهعلیهسعودي–آمریکایی
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نظامرنگونیسسیاستپیگیرانهومحکمطوربهسفیدکاخ. بپرورانیمخودسردراساسیبیهايخیالنبایدزمینهایندرلذا
گازيونفتیبزرگهايشرکتسلطهبرقراريموجباتکهکندمیدنبالراآنجايبهغربیرژیمیکنشاندنوایرانفعلی

کهاستاینآنودارددیگرمؤلفهیکتهرانحقدرآمریکاییراهبرد. کندفراهمراایرانانرژيهايحاملبرآمریکایی
ستفادهابزرگبازارتنهاایرانحاضرحالدر. شودعوضجدیدتسلیحاتبادرنگبیبایدوشدهمنسوخایرانارتشتسلیحات

کردباوربتوانمشکل. شودمیبرآورددالرمیلیارد40-50معادلآنبالقوهتوانکهباشدمینظامیصنایعمحصوالتنشده
روسیهابحاضرحالدرایرانیانکهاستنگرانیجايلذا. بگذاردباقیمسکوبرايرالذیذلقمهاینباشدحاضرواشنگتنکه

همچنیناسراییلوآمریکااحتمالیخارجیتجاوزدفعبراي. دهندمیانجاممذاکراتهواییضدهايسامانهدربارهفقط
تخواسبارزیرباشدنداشتهقصدتهراناگرکهاستروشنروزمثل. استالزممدرندریایینیرويوزرهیادواتها،جنگنده

در. ندکشروعراتسلیحاتیمدرنهايسامانههمهزمینهدرروسیهبافنینظامیهمکاريدرنگبیبایدبرود،واشنگتنهاي
بههکباشدغربیکارشناسانازدستهآنباحقویابدتحققآید،مینظربهمحالفعالً کهآنچهاستممکنصورتاینغیر

یآمریکایآیندهصادراتبرايرابازارقسمتاینمخصوصاً رژیمسقوطانتظاردرایراننظامینخبگانازبخشیآنها،ادعاي
.اندداشتهنگهآماده

هاسناریو

استايهستهبرنامهدربارهمذاکراتآنها،ازیکی. داردوجودایرانفعلیحکومتازرهاییسناریويچندمتحدهایاالتدر
طرفازوشودمنجرايهستهبرنامهکلیديهايجنبهزمینهدرتهرانکاملتسلیمبهبایدامریکایی،هايبرنامهبهبناکه

دهشوضعهمینشاهدعراقدرما. شوددریافتایراندرالمللیبینهايبازرسیونظارتگستردهسامانهاستقراراجازهایران
یمتغذیهناتوومتحدهایاالتهايموشکروينشانهسامانهبهاتمیانرژيالمللیبینآژانسبازرسانهايدادهکهبودیم

ایستیبکهکردمینابودراواحديموشکیهردیگر،عبارتبه. کردمیفراهمراهاموشکایندقیقبسیاراصابتامکانوشد
ایرانیانزاجاريشرایطدرواشنگتن. رفتبینازکلیطوربهآنسابقرژیموشدهاشغالعربیکشوراینسرانجام. کندنابود
.دهدقرارآزمایشموردراتهراناستقامتتاکندمیحديازبیشادعاهايوکندمیگزافیهايخواستهم

هايمحرومیتازکهزیاديایرانیان. کندمیتحریکدودستگیایرانیجامعهدرمذاکراتاینازاستفادهبامتحدهایاالت
بهقطفاند،شدهاغفالکند،میتلقینآنهابهرالیبرالهايارزشکهغربتبلیغاتتوسطوآمدهتنگبههاتحریمازناشی
روشنفکرانمتوسط،وکوچکهايشرکتصاحبانمیاندرویژهبهروحیاتاین. هستندامیدوارهاتحریمزودترچههررفع

اي،رسانههايفناوريهمهازفعالطوربهکهگفتاحسنتغربتبلیغاتیدستگاهموفقیتبهباید. داردرواججوانانو
گذاريایهسرموهافناوريتنهاکهدارنداعتقادایرانیانتوجهقابلبخشواقعاً. کندمیاستفادهاجتماعیهايشبکهواینترنت

کارآمدالگويتنهاکهکندتأمینراغربیتوسعهالگويچارچوبدرآنحرکتوکشوراقتصاديشکوفاییتواندمیغربیهاي
) »روسیهبهایراناعتمادعدمعلت16: «بهکنیدرجوع(کنندنمیاعتمادروسیهبهایرانیانمتأسفانه،. شودمیمحسوبتوسعه

یاربسروستجارکهحالیدردارداحتیاجغربیهايفناوريبهخودشواستماندهعقبفنینظرازکشورمانکهمعتقدندو
وسیرفرهنگکهکنندمیفکرهمچنینآنها. مندندعالقهایرانبامعامالتمحلازدرآمدبهبلکهایرانتوسعهبهنهوفاسد

.استبیگانهایرانیجامعهبرايروسیهعقیدتیهايارزشو
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وغربکشورهايباخودژئوپلتیکیهايبازيدرهمیشهروسیهکهدارنداعتقادگروهاینکهاستاینهمهازمهمترولی
تاریخسال23طولدر: داردحقیقتولینیستباورکردنی. کندمیاستفادهسودمنديبرندهبرگعنوانبهایرانازآمریکا
روسیهاقداماتهمه. استنشدهطراحیایرانبهنسبتروسیهخارجیسیاستمدتبلندومدتکوتاهراهبردروسیهنوین

سرانووزیران. نیستایرانبامرتبطژئوپلتیکیهايفرایندبهتأخیرباواکنشوکمبودهاواشتباهاتجبرانجزچیزي
اريبسینظراز. کنندنمیدعوتمسکوبهخودایرانیهمتایانازونکردهسفرایرانبهسالهادهطیروسیهدیگرنهادهاي

درالوروفسرگئی. شناسندمیراغربتنهاوخوانندمیدعاغرببهروآنهاکند،میطلوعغربسمتازخورشیدآنهااز
بینورامکمیتهریاستزماندرکاساچفکنستانتین. بودنکردهبازدیدایرانازمتوالیسالچهارطیدورچنداننهگذشته
همایشدرتارفتمیغرببهبارهادهسالهرحالعیندرولیکندسفرایرانبهخواستنمیقطعاً روسیهدومايالملل

.کندشرکتالمللیبیننامفهومواهمیتکمهايکنفرانسوها

دهمتحایاالتکهنیستتعجبجايمگر. دهندمیقرارتأثیرتحتراایرانمردممنظمودائمصورتبهغربومتحدهایاالت
ایرانیمهاجرانازحمایتفارسی،زبانبهتلویزیونیشبکهپنجروزيشبانهپخشتأمینبهسالهرندارد،روابطایرانباکه
یحتوآلمانبریتانیا،. دهدمیاختصاصدالرمیلیاردیکازبیشایرانازخارجمقیمایرانیانبهکمکحتیوآمریکادر

وسیاسیمنافعازطریقهمینازکشورهااین. دارندفارسیروزيشبانهتلویزیونیهايشبکهاروپاییکوچککشورهاي
منظورهمینبهوکنندفراموشراهاآنکهخواهندنمیوکنندتركراایرانخواهندنمیآنها. کنندمیدفاعخوداقتصادي

روسیهولیاستعجیب. نیستبرخوردارامکاناتاینازروسیهولی. کنندمیحفظرابازگشتبرايزمینهوایرانیانباروابط
.استنکردهدایررافدرالتلویزیونیهايشبکهنمایندگیوفرهنگینمایندگیتهراندرحتی

عیموقوبکشندزحمتغربمنافعراهدرحاضرندوشوندتبدیلپنجمستونبهعملدرحاضرندمردمانبوهشرایطایندر
ربارهدمذاکراتدرتحوالتجزئیاتبهایرانیانمتأسفانه،. بریزنددیگربزرگشهرهايوتهرانهايخیابانبهباشد،الزمکه

غولنهطرفدارفعالًمتحدهایاالتزیرانیستسادههممذاکراتاینوضعیتکهندارندچندانیآگاهیایرانايهستهبرنامه
اینو. تاستستنوعیکعنوانبهسالیکمدتبرايهاتحریماعتبارتعلیقبلکهتوافقاتعوضدرهاتحریمنهاییوکامل
موقعیهرتواندمیغربولیکشدمیدستخوددستاوردهايهمهازايهستهبرنامهزمینهدرایرانکهمعناستبدان

.کنداعمالنوازراهاتحریم

ايامنهخاهللاآیتازکهشوندمیروبروگراییملیکارمحافظهنیروهايبانفوذگروهباایرانمردماکثریتایندیگر،سوياز
بهمیاسالانقالبپاسدارانسپاهشاملهمچنیننیروهااین. کنندمیپشتیبانیایراناسالمیجمهوريمعظمرهبرعنوانبه

راملیهايثروتخواهندنمیکههستندبازرگانیمحافلدرزیادنسبتاًدوستانمیهنوایرانمسلحنیروهاياساسعنوان
رایرانااي،هستهبرنامهزمینهدرتسلیمکهفهمندمینیروهااین. بدهندهاآمریکاییبهاست،ایرانیاندستدراکنونکه
یجهنتآنها،نظراز. کردخواهدمحرومایرانداخلیاموردرآنپردهبیمداخلهازپیشگیريوغربازبازدارندگیوسیلهتنهااز

.استحاکمیتحقواستقاللقدرت،حفظوجود،بقايمسألهاي،هستهپروندهدربارهمذاکرات
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وشدیدخططرفدارانباويگرايغربلیبرالتیموجمهوررئیسروحانیحسنطرفدارانمبارزهنوعیکشاهدماظاهربه
. تاسایراندررنگینانقالبتصنعیتحریکدیگر،گزینه. هستیمايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدراصولگرانیروهاي

لیجخهايپادشاهیواسراییلاروپا،اتحادیهکشورهاياکثرآمریکا،کهداردجریان»انقالب«اینبرايتدارکاتکهمدتهاست
میترگستردهروزبهروزراخودفعالیتدامنهبلکهاندنکشیدهدستکاراینازشدهکههمروزیکبرايحتیتنهانهفارس
وقومیافراطیطلبجداییهايگروهباوگراغربمخالفهايشخصیتبادیگروقتهرازبیشحاضرحالدرآنها. کنند

میتهیهقومیحواشیازومرکزازهمزمانضربهدیگر،عبارتبه. کنندمیتعامل) غیرهوهابلوچکردها،ها،آذري(مذهبی
قالانتجايبهایراندرداخلیجنگوقوعنگرانزیرااندگذاشتهکنارمباداروزبرايراسناریواینفعالًهاآمریکایی. شود

یبیلیاسومالیبهایرانتبدیلبهقوياحتمالبهتواندمیداخلیجنگولی. هستندجدیددولتبهامورزمامدمکراتیک
.ماندخواهنددورهاآمریکاییدسترسازایرانگازيونفتیهايثروتصورتایندرکهشودمنجرجدید

پنجمستوناساسبیامیدهاي

سرنگونیازبعدهاآمریکاییکهباشندداشتهانتظارنبایدهاتکنوکراتوگراغربهايلیبرالایرانی،پنجمستونحال،هردر
هکدادنشانعراقدرآمریکاکارسابقه. افتادنخواهداتفاقیچنینهرگز. کنندواگذارآنهابهراامورزمامايخامنهحکومت

دارندگانوآمریکامقیمایرانیمهاجراندستبهکلیديهايسمتومواضعگرایان،غربپیروزيصورتدرنیزتهراندر
همهازدهند،میادامهآنباهمکاريبهولیهستندناراضیحکومتازکهراافرادي. شدخواهدمنتقلآمریکاییپاسپورت

دورهکهافراداینبههاآمریکایی. دادخواهندراخودخدمتپیشنقشودومدرجههايسمتآنهابهیاکردهبرکنارهامقام
درکاآمریمقیمایرانیانکهنیستتصادفی. کنندنمیاعتماداند،نکردهطیمتحدهایاالتداخلدر"رادمکراسیآموزشی"

ایرانیرسسبکزنانوخودفروختهایرانیان. کنندپابررانوروزشکوهباجشنآمریکادولتپولباهستنددرصددحاضرحال
مشروباتآمریکاییجازموسیقیهمراهیبهآزادطوربهوشدهظاهرمجللهاينشینیشبدربازپیراهنباوحجاببدون
.دانندمیخوديراآنهاهاآمریکایی. کردخواهندمصرفالکی

اسراییلعامل

هنگذشتهدرسفیدکاخدیگرمتعددهايشخصیتوکرياوباما،کهحالیدرکهکنددقتهمواقعیتاینبهبایدتهران
ونگذاشتهدسترويدستاسراییلدادند،میخبرایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتپایانازخوشبینیبادورچندان
تانیاهونبنیامینازجملهازوکردندرفتارهمینطورنیزآمریکاکنگرهخواهانجمهوريالبته. بودايگستردهفعالیتمشغول
مهوريجاکثریتاینکهازکهآمریکاجمهوررئیس. نمودنددعوتایرانبارهدرواشنگتندرسخنانیبراياسراییلوزیرنخست

یناشدمجبوربود،شدهناراحتشدتبهکردند،دعوتاسراییلوزیرنخستازدولت،رئیسباهماهنگیبدونکنگرهخواه
کهراایرانحقدرپردهبیتهدیدهايازمملووجویانهجنگسخنانوشدآمریکاواردهمنتانیاهو. بدهدقورتراتلخقرص

رساختزیتأسیساتبهشودمیآمادهاسراییلکهشدشروعبحثآنازبعدبالفاصله. نمودایرادداشت،شباهتهیستريبه
گیجنسناریويآیا. کندواردضرباتاست،روسمتخصصهاصدکارمحلکهبوشهراتمینیروگاهجملهازوتهرانايهسته
. ندکپشتیبانیآنازشودمیمجبورهمواشنگتن. استمثبتسئوالاینپاسخکهآیدمینظربهشود؟میپیادهدوباره



201523فوریه–42شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

خودعمواضدرشدمجبوراسراییلوزیرنخسترفتنازبعدکردند،تحقیرعاممألدررااوکهاوباماباراكکهنیستتصادفی
ايههستهايسالحساختامکانتهرانکهنکندحاصلکاملاطمینانآمریکااگرکهداشتاظهاربالفاصلهاو. کندبازنگري

عالوه. شدتمدیدایرانیضدهايتحریمبعدروزدو. کردخواهدتركراایرانبامذاکراتو5+1گروهاست،دادهدستازرا
ردايسابقهبیاقداماین. کردندتهدیدراایرانیمسئولینايسرگشادهنامهطیخواهجمهوريسناتورهفتوچهلآن،بر

دراسراییلنفوذ. دادندقرارمخاطبراخودهمتایاننهوخارجیدولترهبررسماًقانونگذارانکهاستمتحدهایاالتتاریخ
استسیگیريجهتوکندوادارخودسازبهرقصیدنبهراآمریکاجمهوررئیستواندمیکهاستگیرچشمچقدرواشنگتن
اراهدافیچهتهرانبارابطهدرواشنگتناینکهدربارههاسئوالهمهپاسخدهد؟تغییرراجهانیقدرتبزرگترینخارجی

.کندنمیفرقیاسراییلاهدافباآناهداف. استشدهنهفتههمینجادرکند،میدنبال

******

جمهوريفعلیمقاماتباوکندمرتفعراهاتحریمنداردقصدغرب. بپروراندخودسردراساسیبیهايخیالنبایدایران
تاسممکنکهشودآمادهخودايهستهتأسیساتعلیههواییتجاوزدفعبرايفوراًبایدتهران. نمایدهمکاريایراناسالمی

مسئولینکهآیدمینظربهفعالًولی. نمایندتحریکرنگینانقالبنوعیککشورایندرکنندسعیايحملهچنینازبعد
ايستههبرنامهدربارهمذاکراتگرانهحیلهمثبتجو. نیستندآمادهتحوالتیچنینبرايکشوراینمسلحنیروهايوایرانی
راخودنیروهايکهدارندفرصتهنوزآنهاولی. استکردهخاطرآسودهراایرانیمقاماتها،تحریمجزئیتضعیفوایران

.کنندتقویت
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وابطربهبودمخالففارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشوراياعضاي
هستندایرانبا

آلکسییفوالدیمیر

يسعودعربستانواسراییلسويازفشاراثربرواشنگتنآنکهازپس
اینکرد،بازنگريایرانايهستهبرنامهپیرامونمذاکراترونددر

خواهدامضابهموافقتنامهباالخرهآیاکهاستشدهمطرحسئوال
سراسروایراناسالمیجمهوريپیراموناوضاعاینکهوخیریارسید
توافقکهاستبدیهییافت؟خواهدتوسعهچگونهمیانهخاورمنطقه
متحدهایاالتباتوافقمعنیبهواقعدر5+1گروهکشورهايباایران
واشنگتناساسیهايخواستبهتهرانجديهايگذشتبرناظرو
.بودخواهدآمریکانفوذمداربهگذرحتیو

یافتکاهشایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتسرعت

وسعوديعربستانهمهازقبلومیانهخاورمنطقهکشورهايمتحده،ایاالتباایرانروابطنزدیکیپیشنیموسالیک
قاممبهتازهکههمروحانیحسنولیبودشدهشروعاوباماباراكابتکاربهروابطنزدیکیروند. کردگیرغافلرااسراییل
وطرواببهبودبرايراخودآمادگیوپرداختسفیدکاخبهمثبتهايپیامارسالبهبود،شدهانتخابایرانجمهوريریاست

کهفترپیشسریعقدريبهايهستهبرنامهدربارهمذاکراتابتدا. نمودابرازايهستهپروندهزمینهدرآمریکاباآمدنکنار
وشبینیخاینبهآمد،پدیدبعداًکهمذاکراتدرتأخیرواشکاالتبرخی. کردندپیدااعتقادآنمثبتفرجامبهشکاکانحتی
مانندمذاکراتدرکنندگانشرکتبهنزدیکمحافلازکارشناسانبرخیهمجاريسالمارسماهاوایل. نزدچندانیلطمه
آمدمینظربه. شدخواهدآنهاشدیدتعجبباعث5+1گروهکشورهايباایرانمذاکراتشکستکهکردندمیتأکیدسابق

االجلضربکهژوئنماهدرنهتواندمیمسألهنهاییفصلوحلاینکهواندرسیدهکاملتفاهمحسنبهتقریباًطرفینکه
.شودحاصلمارسماهپایانتابلکهاستشدهاعالم

کهداشتاظهارسخنانیطیپیشچندياروپااتحادیهخارجهامورعالینمایندهموگرینیفدریکاخانممثال،عنوانبه
ویافتخواهدادامهآیندههفتهدوتامذاکراتاینکهداداطالعهمچنینوي. »استدسترسدرایرانباخوبتوافقات«

یایرانهمتايظریفجوادمحمد. شودمنعقدسیاسیموافقتنامهجاريماهپایانتامذاکراتاینپیدرکهکردامیدوارياظهار
رئیسیصالحاکبرعلیگفتهبه. استشدهحاصلتوجهیقابلپیشرفتسوئیسمذاکراتدرکهداشتاظهارخودنوبهبهوي
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وي. استشدهرفعايهستهبرنامهبارهدرنظرهااختالف%90واشنگتنوتهرانبینمذاکراتدرایران،اتمیانرژيسازمان
.نمایندفصلوحلرااختالفموردمسایلهمهماندهباقیمدتطیکنندمیسعیطرفینکهافزود

وديسععربستانبهتاآوردعملبهدیدارریاضازمذاکراتاینآستانهدرآمریکاخارجهاموروزیرکريجانکهاستگفتنی
ايطقهمنامنیتبرموافقتنامهاینامضايکهکندتلقینفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشوراياعضايسایرو

هايیپادشاهوسعوديعربستاندیگرباریکفقطادعاهااینولی. بخشیدنخواهدسرعتراایراننفوذرشدونگذاشتهاثري
ایرانیضديهاتحریمحتیهاآمریکایی. کردنشینیعقباسراییلشدیدمداخلهازبعدفقطواشنگتن. ترساندرامنطقهعربی

.اندنمودهتمدیدبلکهنکردهرفعرا

ایرانیخطردربارهفریادها

همهکهحالیدرگویاکهشودمیشنیدهآمیزيهیستريفریادهايکهمدتهاستعربستانیهايپادشاهیدروغربدر
عراق،ردراخودنفوذتدریجبهودیدهدورراجهانیانچشمایرانیانهستند،ایرانايهستهبرنامهدربارهتوافقاتانعقادمنتظر

دریاهسسکهبهکشوراینسرنوشتگویاکهکردندمطرحادعاهاییحتیکارشناسانبرخی. دهندمیگسترشسوریهویمن
گفتگوردواشنگتنتأکیدفارس،خلیجحاشیهعربیکشورهايحکامنظراز. استشدهتبدیلغربکشورهايباایرانمذاکرات

.ستنیکنندهقانعایرانباتهیهحالدرمعاملهبودنشفافبردیگرعربیکشورهايبرخیوفارسخلیجهايپادشاهیبا

ولامقامدرعراق. آیدمیدستبهذیلصورتبهایران»طلبیتوسعه«تصویرشود،مطالعهاخیرروزهايعربیمطبوعاتاگر
آنپشتیبانتهرانکهکردمنعقدايموافقتنامهبغدادبااوباماباراكدولت2014سالاوتماهدرمعلوم،قراراز. داردقرار
وحدتتدولداد،استعفاداعشبامقابلهبهالمللیبینائتالفکمکعوضدرعراقگرايایرانوزیرنخستالمالکینوري: بود

. کنندشرکتگرایاناسالمباجنگدرشددادهاجازهسنیمسلحهايدستهبهآنازغیروشدتشکیلهاسنیشرکتباملی
تصویرکهدگردمیمعلومشود،بررسیبیشتريدقتباتکریتجارياوضاعاگرکهکنندمیخاطرنشانعربیتحلیلگرانولی

ستا»شعبیحشد«شیعینیروهايدستدرشهراینکردنآزادزمینهدرجنگیعملیاتریاست. یابدمیدستبهدیگري
يهارسانهکهکنندمیتأکیدعربیمطبوعاتحال،عیندر. استبیشتربرابردوعراقمنظمارتشازآننفراتشمارکه

. نندکنمیپنهانراالقدسویژهنیروهايفرماندهسلیمانیقاسمشخصواسالمیانقالبپاسدارانسپاهنقشایرانیگروهی
یمتعیینراعملیاتاینجریانوعراقدرایرانسیاستزیاديحددرسلیمانیژنرالکهدهندمیاطالعایرانیهايرسانه
ناقشهمتعمیقموجبامرهمیناستممکنعرب،کارشناسانعقیدهبه. رسیدخواهدموصلنوبتتکریتازبعداینکهوکند
.شودعراقهايسنیوشیعیانبین

. تاسشدهمنتقلحوثیکنندگانقیامبهکشوراینامورزمامکهشودمیفراهمیمندرخطرناکیوضعها،عربعقیدهبه
یمنزمینهدرمللسازمانویژهفرستادهعمربنجمالنمایندگیازنداردقصدحتیکشورایندرغربکهشودمیادعا

وغربلبتها. رساندیاريمجلسانتخاباتبرگزاريوموقتدولتتشکیلجهتدریمنسیاسینخبگانبهیاکندپشتیبانی
. ندکمیدنبالراجنوبوشمالبهکشوراینتجزیهویمنداخلیجنگتحریکسیاستپردهبیمتحدهایاالتهمهازقبل
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هباست،کردهفرارصنعاازکهجمهوريرئیسهادينزدغربیجایگزیندیپلماتیکحضورجنوبی،یمنپایتختعدن،در
استبدیهیخواهد؟میرایمندرمسلحانهمناقشهادامهکسیچهکهکردسئوالتوانمیاساسهمینبر. آیدمیوجود

.کردمتهمتمایالتاینبهتواننمیراتهرانکه

یماشارهواقعیتاینبهروشنوواضحطوربهسوریهاوضاعکهدارنداعتقادفارسخلیجعربیهايپادشاهیهايپایتختدر
ونایرابهتماماً راسوریهاوضاعبرنظارتوکشیدهدستخودالمللیبینتعهداتازاروپااتحادیهومتحدهایاالتکهکند

نگونیسرمسألهچراباشد،داشتهصحتادعاایناگرولی. دهندمینجاترااسدبشاردولتکشوردواینکهاندسپردهروسیه
دهنشبرداشتهترکیهوناتواروپاییکشورهايمتحده،ایاالتخارجیسیاستروزدستورازکنونتادمشقمشروعمقامات
است؟

شیعیعامل

اصطالحبهعربیپایتختچهاردرتر،دقیقعبارتبهومنطقهکشورچنددرحوادثازکویتومنامهدوحه،ریاض،برداشت
ستامایلایرانکهاستاینکند،میمحسوبخودنفوذمنطقهحقبرتهرانکه) بیروتوصنعادمشق،بغداد،(شیعیقوس

مداخلههبتوانندمیگویاایرانعربیشیعیشرکاياین. بخشدشدتراخودنفوذودادهگسترشکشورایندرراخودفعالیت
یمزندگیشیعیانبزرگهايجمعیتآنجادرکهفارسخلیجحاشیهکشورهايخصوصبهعربیکشورهايدرنشدهاثبات
هیستريبهگاهیکهشودمیفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايجدينگرانیموجبامراین. بخشندمشروعیتکنند،

درهاجنگپایانازبعدایرانکهاستاینآنوآیدمیبرهمکاريشورايدیگرادعايیکاینجااز. کندمیپیداشباهت
حظهمالقابلموقعیتعربیجوامعدرکهعربیشیعیانعقیدتیودینیهايسازمانازترفعالحمایتبهعراقوافغانستان

شیعیانچریکیهايدستهومسلحنیروهاياحزاب،آنهامنظور. استپرداختهکنند،میفعالیتمشروعطوربهودارنداي
.هستندیمنحوثیجنبشولبناناهللاحزبسوریه،علویانمردمیارتشومسلحنیروهايحاکم،رژیمعراق،

گویاکهدانگرفتهبهرهقدیمیادعايازدیگرباریک. کنندمیاستفادههمدیگرترسناكشایعاتپخشازتهرانبامقابلهدر
ازيببهرافلسطینیبرگکندمیسعیپیشهامدتازایرانکهشودمیادعا. باشدمیهمدیگريهايسالحصاحبایران

کیموشآزمایشاتازاستفادهبامنظمطوربهجهتهمیندروکندمعرفیاسراییلبااساسیمبارزعنوانبهراخودوگرفته
.کندمیتحریکرااسراییلغزه،ولبنانخاكدراسراییلمرزهاينزدیکیدر

فارسخلیجدرتسلیحاتیمسابقه

منافعضرربهايمنطقههايقدرتازیکهیچرهبريازپیشگیرياخیر،سال50طیمتحدهایاالتراهبردياهدافازیکی
وردهکتهدیدرااسراییلامنیتکهکندسازشکشوريهیچرفتارباخواستنمیآمریکادیگر،عبارتبه. استبودهآمریکا

. کندرتغییوضعاینایرانباايهستهموافقتنامهامضايبااستممکنولی. نمایدمحدودرانفتیمیادینبهغربدسترسی
مکنموسیلههربهداردراسخعزماوباماباراكدولتولی. بکندتوجهیقابلپیشرفتتواندمیهاتحریمرفعازبعدتهران
اتمیهايسالحساختآنازبعدکهبرسدحديبهندهداجازهتهرانبهوگرفتهراایرانايهستههايفناوريتوسعهجلوي
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بهواندتمیاسراییلباهمراهواشنگتنبکشد،اینجابهکاراگر. شودتبدیلفنیخالصمسألهیکبه-تمایلصورتدر-
.دهدتنایرانايهستهزیرساختتأسیساتهايبمبارانوهابارانموشک

مناقشاتهمهحاضرحالدر. دارداهمیتجهانسراسرامنیتبرايخاورمیانهدرثباتکهفهمدمیناگزیرآمریکادولت
اهآمریکاییکهاستروهمیناز. دهندمیرخمیانهخاورکشورهايسرزمیندراوکراینی،مناقشهازغیرالمللیبینبزرگ
ایرانگراکهنداردوجودضمانتیهیچکهچرابگیرندراایرانايهستهبرنامهتوسعهجلويممکنوسیلههربهکنندمیسعی

هرچهعتسرباوگرفتهالگوایرانازنشوندمایلترکیهوعربیکشورهايشود،کامیابايهستههايفناوريتوسعهزمینهدر
یستنکافیمسابقهاینکردنمتوقفبرايفارسخلیجهايپادشاهینظرازولی. دهندتوسعهراخودايهستهتوانبیشتر

شودمینهاآبیشترمراتببهنگرانیباعثمنطقهدرایراننفوذگسترش. آیددرتعلیقحالبهفقطایرانايهستهبرنامهکه
ايهتالشنهایتنیزآیندهدرآنها. شودمیبردهسئوالزیرمیانهخاورهايرژیمترینکارمحافظهبقايصورتایندرزیرا
ییلاسراباآنهادیگر،عبارتبه. کنندممانعتایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتموفقیتازکهآوردخواهندعملبهراخود

.گیرندمیقرارسنگریکدر

اتسعوديعربستاندفاعیبودجهافزایش. شدخواهندمسلحآمیزجنونطوربهنیزآیندهدرفارسخلیجحاشیهکشورهاي
چشمگیريزرادخانهازهمینطورسعوديعربستان. دهدمیتشکیلراراهبرداینازبخشی2014سالدردالرمیلیارد64,4

مینظربه. استنفربردستگاه5500حدودوتانکدستگاه800جنگنده،فروند650ازبیشدربرگیرندهکهاستبرخوردار
اتاثببهواشنگتنبرايراخوبمشترياینحفظاهمیتبایدکهاستبیمهبرگنوعیکگرانافزارجنگخریدکهآید

.خوردمیخاكوگردهاانباردراستفادهبدونشدهخریداريتسلیحاتازبخشیکهنیستمهم. برساند

******

ستدبهشود،میتقویتوقفهبیچینآنجاکهاقیانوسیهوآسیامنطقهبهتدریجیحرکتضمنهاآمریکاییحال،هردر
این. کنندتسویهراخودهايحسابدادخواهنداجازهمحلیهايقدرتبهتدریجبهودادهادامهمیانهخاورامورازکشیدن

ایاالتهکاستاینفقطمسأله. استايهستهبرنامهدربارهایرانبامذاکراتتسریعبراياوباماباراكهايتالشاساسیعلت
»نه«ایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهبهاویوتلکهزمانیتا. ماندخواهدباقیاسراییلامنیتضامنحالهردرمتحده
جمهوريظرننقطهوشدهتبدیللنگاردكبهکنونتاآمریکافعلیجمهوررئیستازه. شدنخواهدامضاموافقتنامهاینبگوید،

همبرطریقازخواهندمیودانندمیلذیذيلقمهراایرانگازونفتآنها. کندمیفرقهادمکراتباایراندربارهخواهان
.کنندتصاحبراایرانیمنابعرنگین،انقالبراهازایرانینظامسرنگونیوایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتزدن
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اهدخوروسیهانتظاردرچیزيچهشود،منتقلآمریکانفوذمداربهایراناگر
بود؟
آلکسییفوالدیمیر

نظامسرنگونیبرمبنیخودبزرگآرزويوجودبامتحدهایاالت
رسدچهاست،نیافتهدستهدفاینبهکنونتاایران،برحاکم

بررسیحتیاینازبیشکهمسألهایننظامیحلراهبهتوسلبه
کهمیانهخاورمتعددمناقشاتدرهمینطورواشنگتن. شودنمی

. استکردهگمراپایشودستاست،آوردهوجودبههمخودش
درثباتیبییمن،ولیبیسوریه،عراق،هايجنگمنظورمان

ایندر. استمنطقهدرتروریسمسریعگسترشوتونسومصر
ايهستهبرنامهدربارهمذاکراتبهمجبورندهاآمریکاییشرایط

استدادهاجازهایرانبهعملدرمتحدهایاالت. کنندابرازخوشبینیمذاکراتاینفرجامدربارهحتیگاهیودادهادامهایران
عرضیتعملیاتدراسالمیانقالبپاسدارانسپاهویژههايواحدشرکتازوکندایفاراکلیدينقشعراقدرداعشنابوديدر

آوردزبانبرهاییحرفآمریکاخارجهاموروزیرکريجانمارسماه17. پوشدمیچشمعراقتکریتشهربهجاريمتقابل
کشورهايوایرانکندمیسعیطریقاینازواشنگتن. شودتعبیراسدبشارحقدرجویانهصلحبیاناتعنوانبهتواندمیکه

طریقازغربدرروسیهبههجومبرعالوهتاکندجداروسیهازرا) یمنوسوریهعراق،(ایراننفوذمداردرشدهواقععربی
نقشایرانبرايزمینهایندرآمریکا.  آوردهجومروسیهبههممیانهخاورطرفازجنوب،دربالتیک،کشورهايواوکراین
موردیآمریکایمداربهایراناسالمیجمهوريبالقوهانتقالعواملاستکافیشود،روشناوضاعاینکهبراي. استقایلکلیدي
.گیردقرارتحلیلوتجزیه

نظامیعامل

حساسینقشمرکزي،آسیايوقفقازمحورهايدرخصوصبهوجنوبیمرزهايدرروسیهدفاعیقابلیتتأمیننظرازایران
کشورهايداخلیدریاچهواقعدرخزردریايحاضر،حالدر. داردخاصیاهمیتخزردرآننقشزمینهایندر. کندمیایفا

نطقهمدیگرکشورهايوروسیهشرایطایندر. کنندمیبرقرارهمجواريحسنروحیهباراخودمتقابلروابطکهاستساحلی
هاياهپایگاستممکنکند،گذرآمریکانفوذمداربهایراناگرولی. ندارندنیازيخزردرنیرومنددریایینیرويداشتنبه

شمالوولگارودساحلیمناطقهاپایگاهاین. شوند»سبز«خزرجنوبیسواحلدربزوديامریکاهوایینیرويودریایینیروي
یروينودادهافزایشمنطقهدرراخودنیروهايگروهشودمیمجبورروسیهآنگاه. کردخواهندتهدیدمستقیمطوربهراقفقاز

مریکاییآموقعآنتا. دهدتنقبیلاینازدیگرکارهايبهوبسازدنوازراهواییپدافندسامانهکند،ایجادراعیارتمامدریایی
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بورمجهمآنهاوپرداخته) ترکمنستانوقزاقستانآذربایجان،(خزردیگرساحلیکشورهايبارابطهدرخودهايتوطئهبهها
.شدخواهدتسلیحاتیمسابقهآغازموجبامراینکهکنندتقویتراخودساحلینظامیزیرساختشدخواهند

ازالنصرهجبههوداعشچونتندرويگراياسالمهايسازماننظامیانشبهاعزامبهآمریکاویژههايسرویسآن،برعالوه
تروریستوگرتخریبنیروهايآموزشجهتهاییاردوگاهایرانسرزمیندر. پرداختخواهندقفقازشمالبهایرانخاك
راییگملیوگريافراطیطلبی،جداییتحریکهمهازقبلوروسیهخاكدرتخریبیعملیاتبرايروسیهتابعیتدارايهاي

نیرومندالعادهفوقپنجمستونبههاگروهاین. شدخواهندمستقرولگاسواحلوقفقازشمالنشینمسلمانمناطقدر
بدیلتشورويفروپاشیالگويطبقبرقسمتچندبهکشورمانتجزیهوروسیهدررنگینانقالبتحریکبرايواشنگتن
وبرداشتهبلندتريهايگام1991سالازبعدبایستیآنهاکهشودمیشنیدهصداهاییآمریکادراکنونهم. شدخواهند

.کنندتجزیههمراروسیهفدراسیون

انرژيعامل

نظامیعواملازمابقايبرايخطراتاینشاید. استخطرناكروسیهبرايهمانرژيبخشدرایراندادندستازخسارات
تحملارسعوديعربستانومتحدهایاالتبیننفتیتبانیعواقبسختیبهماکهاستروشناکنونهم. باشدترخطرناك

اگر. استتهبرداششکافروسیهبودجهویافتهکاهشبرابردوتقریباً روبلبرابرينرخکند،میافتروسیهاقتصاد. کنیممی
ائتالفیناتشکیلعواقبتوانمیشود،ملحقسعودي-آمریکاییتبانیبهاست،گازونفتمنابعترینبزرگدارندهکهایران

اگرحتیصورتایندرکهاستبدیهی. کندافتبشکهیکبابتدالر25-30تانفتهايقیمتاستممکن. کردتصوررا
ازدممرکهآیدمینظربهبعید. بزننددستجنگومحاصرهدورانریاضتبهبایدروسیهمردمنپاشد،همازروسیهاقتصاد

هبوپنجمستونکهنیستتردیدي. شدخواهدمردماعتراضاتموجبتحوالتایناجتماعیعواقب. باشندراضیوضعاین
.کردخواهنداستفادهخودنفعبهوضعاینازلیبرالرهبراناصطالح

ایرانازگباروسیگازجایگزینیفکربهجدیداً غرب. استترخطرناكمراتببهگاززمینهدرایرانامکاناتوگازمسألهولی
راکاراینبایدايهستهبرنامهدربارهتوافقاتامضايازبعدکه(برداشتایرانازراهاتحریمبایدمنظوراینبه. استافتاده
ازیا(سوریهوعراقطریقازجنوبیپارسمیدانازگازانتقاللولهخطوکردگذاريسرمایهایرانیگازيمیادیندر،)بکنند
گاز. تساخجنوبیاروپايبهرا) استترکوتاهخیلیمسیراینکهسوریهوسعوديعربستانراهازوفارسخلیجبسترروي

سوریهجنگخاطربهآناجرايولیداردوجوداکنونهمطرحاین. شدخواهدلولهخطاینواردهمشمالیمیدانازقطري
اضرحمتحدهایاالتکهگرفتنتیجهتوانمیآمریکااخیرهايگامازولی. نیستپذیرامکانایرانطلبانهاستقاللخطو

ایرانگازذخایر. شدخواهدهمواروصافلولهخطاینساختبرايراهصورتایندرکهدهدخاتمهسوریهمناقشهبهاست
صورتایندر. شوددادهانتقاللولهخطاینطریقازسالدرگازمکعبمترمیلیارد80ازبیشکهکندمیکفایتقطرو

جریانبهنهوداشتخواهنداحتیاججنوبیجریانبهنههااروپایی. شدخواهدنیازبیکامالًروسیگازازجنوبیاروپاي
. بکشدطولسال1,5-2تواندمیبزرگلولهخطساخت. استترپایینروسیگازازقطروایرانگازتولیدهايهزینه. ترکی

اقتصادبرايجنوبی،مسیردادندستازعلتبهاروپااتحادیهبهگازصادراتمحلازروسیهبودجهآمدهايدرکاهش
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املعاینکهبهتوجهبا. باشدکشندهروسیهاقتصادبرايفاجعهاینابعادشاید. آوردخواهدوجودبهواقعیفاجعهکشورمان
.آیدمیظرنبهزایدالوصفتحوالتاینژئوپلتیکینتیجهاست،اروپااتحادیهبرگذاريتأثیرکلیديعاملزیاديحددرگازي

اقتصاديعامل

ستااینروسیبرداشت. باشدمیوبودهاقتصاديوبازرگانیهايهمکاريزمینهدرروسیهدارآیندهشریککنونتاایران
. ددهنمیسودينیزآنبادوستیولینیستزیادآنطرفاززیانگویاوشدهواقعبرهاودورهمیندراالبدالیایرانکه

کهآنچه. کردمیاستفادهسیاهسکهعنوانبهایرانازهمیشهروسیهکهدارنداعتقاد) %72(ایرانیاناتفاقبهقریباکثریت
بستامیدروسیهبهتواننمیمباداروزدرکههستنداعتقاداینبرایرانیان%83کهاستاینشود،میتأسفباعثبیشتر

واقعاً،. دبیاورندلیلهادهطوالنیتأملوتفکربدوننظرنقطهایناثباتبرايتوانندمیآنها. زدخواهدناروایرانبهحتماًزیرا
. گذاشتنمیمحلآنبهبیشتريموارددرولیکردمیمعاشرتایرانباگاهیمقطعیشرایطبهتوجهبانوینتاریخدرروسیه

نندک|میخیالآنها. ماندخواهدباقیهاتحریمرژیمدرهمیشهایرانروس،مسئولینگمانبهکهاستشدهایجاداحساساین
همآنکنند،فعالراایرانباهمکاريتوانندمیبخواهندکهموقعیهرآنهالذاونداردفرارراهروسیهباروابطدرایرانکه

باقیفعلیحالتدرراروابطاینتوانندمیدیگرموارددروکننداذیتراکسیوبگیرندانتقامکسیازاینکهبرايفقط
بهصنعتیکاالهايعوضدرنفتفرمولاساسبردالريمیلیارد20موافقتنامه: استقراراینازتازهنمونهیک. بگذارند

الیانهسبازرگانیتبادالتشود،گرفتهکاربهسیاسیارادهاگر. استانداختهطولبهراآناجرايروسطرفولیرسیدهامضا
961برابراآلنکهحالیدربرسددالرمیلیارد25-30بهسرعتبهتواندمیایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونبین

بوشهراتمینیروگاهکهامراین. شودمیمشاهدهجوشوجنبنوعیکآمیزصلحاتمیانرژيزمینهدر. استدالرمیلیون
دودومواحدساختهمانجابزودي. استکشورماندوفیمابینروابطنظیرکمافتخارمایهکند،میکاروشدهاندازيراه

هبغربیشمالوغربیاروپايمسیربایدکهداردوجودجنوبینقلوحملکریدورطرحهمچنین. شدخواهدشروعراکتوري
ودسوئز،طریقازوآفریقادوردریاییمسیرهايبهنسبتراایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونخاكازچینوهند
بهکاملطوربهگویابود،گرفتهقراربررسیوبحثموردفعالطوربه1990هايسالاواسطکهطرحاین. دهدکاهشبرابر

.استشدهسپردهفراموشیدست

خواهندنمیدلیلیبهولیبکنندتريفعالهرچهشرکتایراننفتیوگازيمیادینتوسعهدرتوانندمیروسیهايشرکت
ارکاراینهاروسجايبهزیاديخوشحالیباانرژيبخشغربیهايشرکتالبتهکهکنندگذاريسرمایهزمینهایندر

فراوانیامکاناتنوريفیبرخطوطوبرقتولیديهايظرفیتایجادآهن،راهآوريروزبهنقل،وحملزمینهدر. کردخواهند
نمیایرانواردمخصوصاً روسیهايشرکتکهآیدمینظربه. شودنمیمشاهدهزمینهایندرتحرکیهیچولی. داردوجود
سیهروشود،تبدیلغربشریکبهتهراناگرولی. بگذارندباقیخودرقیبانبرايراهمکاريالذکرفوقهايحوزهتاشوند
دالرمیلیاردصدهاوهادهایراناسالمیجمهوريباهمکاريمحلازتوانستمیکهکندفراموشوبخاراندراخودسرباید

.شودکاسب
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خارجیسیاستعامل

هجملازومجاورمناطقومیانهونزدیکخاوراوضاعدرايریشهتحولمعنیبهاروپااتحادیهومتحدهایاالتبهایرانگرایش
عربیکشورهايسایرویمنسوریه،عراق،درتهرانچشمگیرنفوذاکنونهم. بودخواهدجنوبیقفقازومرکزيآسیايدر

اینو. ردببخودباراهاکشوراینکردخواهدسعیآمریکانفوذمداربهانتقالباتهرانکهنیستتردیدي. نیستبحثقابل
تدسازمیانهخاوردرراخوداساسیمتحدانمسکودیگر،عبارتبه. استروسیهباآنهاشراکتامکاناتکاهشمعنیبهامر

کهدیابمیتوسعهفنینظامیهمکاريبلکهاقتصاديوبازرگانیروابطفقطنهآنهاازبسیاريباحاضرحالدر. دادخواهد
دانچنهماآلنکهآننقش. کردخواهدتركرامنطقهصورتایندرروسیهکهگفتبایدتأسفکمالبا. دهدمیزیاديسود
.شودصفربرابرتواندمینیست،مهم

وشانگهايهمکاريسازماننظیرايمنطقهوالمللیبینهايسازماندرایرانتوانازاستفادهامکانمسأله،دیگرجنبه
ساختارهايتجاوزکارانهفشارامکاناتوشدهتقویتزیاديحددرآنهاشد،میهاسازماناینعضوایراناگر. استبریکس

خارجیسیاستتوانبهغربآورد،رويغرببهخارجیسیاستعرصهدرتهراناگر. شدمیتضعیفناتونظیرآمریکایی
در. گردیدخواهدتضعیفزیاديحددربریکسوشانگهايهمکاريسازمانتوانصورتایندرکهیافتخواهددستایران

عضوکه(ترکیهوایرانعراق،سعودي،عربستانمانندآمریکاییگرایشبانیرومنديکشورهايروسیهجنوبیمرزهاينزدیکی
یرامونپژئوپلتیکیهايفرآیندبرکهاستعظیمینیرويآمریکابدونحتیکشورهااینتوان. شدخواهندواقع) استناتو

.گذاردمیجدياثرروسیهمنافعوروسیه

استداشتهبرمهمیگامایرانسويبهوگرفتهسبقتمسکوازاوباماباراك

خاوردرخودسیاستدرکندمیتالشاوباماباراكکهشودروشنآخرتابایدهمهبرايکهاستاینکاراصلحاضرحالدر
ایندیگرباریکمتحدهایاالتجمهوررئیسمارسماه19دیپلماتیکاندازطنیناظهارات. بکندايریشهبازنگريمیانه

اوهبراپارلمانیزودرسانتخاباتدرپیروزيتاگرفتتماسنتانیاهوبااوباماباراكاوالً،. استرساندهاثباتبهراواقعیت
عنوانبهنیاهونتاواسراییلسیاستازراخودنارضایتیمراتبآمریکاجمهوررئیس. بوددشوارآنهاگفتگويولیبگویدتبریک
تأکیدبهيوپاسخاینکهکندمیپشتیبانیفلسطینیدولتایجادازکهداشتاظهاراوباما. کردابرازکشوراینوزیرنخست
ايبرمتحدهایاالتکهداداطالعهمچنینآمریکاجمهوررئیس. دادنخواهدرادولتاینتشکیلاجازهکهبودآنبرنتانیاهو
توافقاتآنهابهایرانمردمورهبربهخطابايویژهپیامطیويثانیاً،. استآمادهايهستهبرنامهدربارهایرانباتوافقات

میسعیمتحدهایاالتجمهوررئیسکهگرفتنتیجهتوانمیاینجااز. کردپیشنهادرادوجانبهدولتیهايهمکاريوصلح
.دهدتغییرراواشنگتنسیاستگیريجهتمیانه،خاوردرتغییراتپرتودرکند

حلبهوي. کردقلمداد»باستانیتمدنورثه«راایرانیاننوروز،عیدمناسبتبهایرانملتبهتبریکعرضضمناوباماباراك
هکنندتعییناهمیتبعديهايهفتهوروزها: «گفتوکردامیدوارياظهارایرانايهستهبرنامهمسألهزودترچههرفصلو

ازخارجوکشورماندوهردر. داردوجودهنوزکمبودهاولیاندیافتهدستپیشرفتبهماکنندگانمذاکره. داشتخواهداي
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دروهمابتوانیممیماکهبگویمایران،ملتشما،بهمایلم. هستنددیپلماتیکفصلوحلمخالفکههستندکسانیآنها
بدهند،رضایتمعقوالنهتوافقاتبهبتوانندایرانرهبراناگر: «افزودوي. »داریماحتیاجبدانکهبسازیمراايآیندهبازفضاي
فرصتوهاگذاريسرمایهجهان،باروابطوتجارت. شودگشودهایرانملتبرايفزایندهامکاناتراهجدید،راهاستممکن

درشراکتوخارجبهسفرجهتایرانیدانشجویانبرايهافرصتوفرهنگیتبادالتجوان،ایرانیانبرايجملهازشغلیهاي
.»شدخواهندبیشترهانوآوريوهافناوريعلوم،چونهاییزمینه

هايگذاريسرمایهوهاتحریمرفععضودرايهستهبرنامهدربارهمعاملهتهرانبهاوباماباراك. استروشنلغایتموضوع
رشناسانکاظاهراً. استنفرستادهراپیامیچنینروسیهرهبرکهاستتعجبجاي. استکردهپیشنهادراایراناقتصاددرغربی

االتایجمهوررئیساظهاراتبهعاديایرانیانواکنشبهتوجهبااکنونولی. کنندنمیرصدرانکاتاینایرانزمینهدروي
.بردمیمسکوازصفربر1حساببابازيایندرواشنگتنکهگفتتوانمیمتحده

منطقهسیاستچرخشخطدادخواهنداجازهاوباماباراكبهاسراییلوخواهانجمهوريآیاکهاستایندیگرسئوالالبته
یکآمریکاجمهوررئیسباالخره. کردخواهندممانعتچرخشاینازاحتماالً آنها. خیریاکندعملیرامتحدهایاالتاي

گیردبیادرااوبامادیپلماسیفنبایدروسیهولی. استنماندهباقیزیاديوقتويجمهوريریاستدورهازواستلنگاردك
.بگذارداثرایرانخارجیسیاستبرتواندمیکهکرداستفادهمهمیپیامارسالبرايایرانملتنوروزياحساساتازکه

******

فشاربارانای. شودمیترنزدیکعملیتحققمرحلهبهروزبهروزالبتهکهنیستاحتمالیسناریويجزچیزيفعالً اینالبته
رژیمازبهیکجانخروجباتوانستمیروسیه. بماندباقیهاتحریمتحتهمیشهبرايتواندنمیولیکندمیمقابلهآمریکایی

. ردکمیحرکتروسیهدنبالقوياحتمالبههمچین.  نمایدویرانکلیطوربهراآنیابکاهدهاتحریمتأثیرازها،تحریم
ایاالتاستسیباآنمقابلهدرایرانازپشتیبانیزمینهدروکندنمیراکاراینداند،میخودشفقطکهدلیلیبهمسکوولی

بهنآگذروکشورایندادندستازبفهمندایرانبهنسبتروسیسیاستراهبردطراحانکهامیدواریم. نیستفعالمتحده
اظهاراتجملهازوآمریکادولتیهايشخصیتاظهاراتباید. آوردخواهدباربهخطیريعواقبچهروسیهبرايواشنگتنمدار
لحاصتوجهیقابلپیشرفتتهرانبامذاکراتدرويگفتهبهکهگرفتجديراآمریکاخارجهاموروزیرکريجانمارس18

مسکوجدينگرانیباعثبایدامراین. گرفتنادیدهراایرانملتبراياوباماباراكمارس19پیامنبایدهمینطور. استشده
.دهدسوقایرانیمحوردرواقعیهايگامبرداشتنبهراآنباالخرهوشده
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است نبردمیداندربهشت:سلیمانیقاسمسرلشکر
پانکراتنکوایگور

سرویسهادهودادهقرارشخصیتحریمموردرااومتحدهایاالت
کهجاییدربارهاطالعاتیگزارشهربابتحاضرندجهانیویژه

مشخصلحظههردر»قدس«ایرانیاياسطورهسرویسفرمانده
قاسمژنرال. بپردازنددالرمیلیونیکدارد،اقامتآنجادر

دفاعآنواستکردههدفیکوقفراخودعمرتمامسلیمانی
باازیکیامروزوي. استاسالمیانقالبهايآرمانوایراناز

.باشدمیمیانهخاورهايشخصیتتریننفوذ

برخوردارایرانمعظمرهبرايخامنهعلیکرانبیاعتمادازژنرال
شرکتایرانخارجیسیاستطراحیدرزیادياشخاص. است

حقاینشایستهایرانویژهسرویسترینکارآمدرئیس. باشدمیقاطعرأيزیاديهايزمینهدرويرأيولیکنندمی
خصوصیاتلماحصاین. کندحلراژئوپلتیکیمسایلترینپیچیدهاستقادرکهکردتبدیلسازمانیبهراقدسنیروياو. است

زندگیدرتجمالتودرجاتباتحقیرآمیزبرخوردوریاضتکهاستاسالمیانقالببهوفادارومتعهدشخصایناخالقی
ساختاونظرزیر2000هايسالاوایلازکهاستایناودستاوردمهمترینولی. باشدمیاوهايویژگیجملهازمعیشتی

واشنگتن،سیاستبامؤثرطوربهحاضرحالدرکهشدشروعمیانهخاورمنطقهدر»متحدهایاالتبرابردرمقاومتمحور«
.کندمیمقابلهاویوتلوریاض

ن،آنام. استارتشیویژهنیروهايوسیاسازمانبهشبیهخودکاربردنظرازکهاستایرانخارجیسیاستمهمابزارقدس،
علیهتخریبیعملیاتمشغولسپاه1979سالاز. جنگندمیآنآزاديراهدرسپاهافرادکهاست»اورشلیم«فارسمعادل

.استبودهمیانهخاوردرکشورسیاسی–نظامینفوذدامنهگسترشوایراندشمنان

ایرانازمؤثردفاعایجادضرورتزمانی. نمایددفاعخودازتواندمیکهداردواقعیارزشزمانیتنهاانقالبیهرمعلوم،قراراز
صادياقتامکاناتجوابگوياینکهعیندردفاعیمکانیزمکدام. بودشدهالزممنطقهسطحدربلکهکشورمرزهايدرتنهانه

ود؟شتبدیلآنايمنطقهمتحدانومتحدهایاالتتجاوزبرابردردفاعمؤثروسیلهبهتوانستمیباشد،اسالمیجمهوري
وادیحوادثولینبود»مقاومتمحور«تشکیلفکربهتهراندرکسیابتدا: «نوشتبعدمدتیغربیهايدیپلماتازیکی

کردمیاقدامترسریع. بودترباهوشايمنطقههرنیرويهرازIran640مشخصموردهردرسلیمانی. شدطرحاینمددکار
قفهوبیولیآهستهودادنمیدستازرافرصتیهیچمقاومتبلوكساختزمینهدراو. داشتامکاناتدیگرانازبیشترو

.»کردمیحرکتخودهدفسويبه
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یطکهشخصاینکهاستاینمسألهاست؟شدهکوبمیخاوبهآمریکاراهبردطراحاننگاهچراوکیستسلیمانیقاسم
شوالیه«یا»میانهخاورقراول«رااوودارددستدررازیاديهاينخسرخورد،میچشمبهکمتروبودسایهزیرزیاديمدت
.نامندمی»تیره

ساالنشوسنهمازنفرهامیلیونهمانندژنرالآنازقبلولی. داردتعلقويزندگیمتأخردورانبهتحوالتاینالبته
.شدمصادفجنگباکهداشتجوانیدوران

»کنیمخدمتانقالببهخواستیممیوبودیمجوانماهمه«

استانردکهروستاییفقیرخانوادهفرزنداین. نشدبرآوردههرگزدانشگاهیتحصیالتکسببرمبنیويجوانیدورانآرزوي
عادلمویرانگرانهوام. نداشتشانسیهیچاجتماعیپلکانازصعودبرايشاهنشاهیایراندرداشت،کوچکیزمینقطعهکرمان
بسازما: «نوشتخاطراتشکتابدرژنرال. کردمیسنگینیپدرشدوشبر) زمانآننرخبهدالر100حدود(تومن900

تصمیممردیکعنوانبهاوکهبودسالشسیزدهقاسم. »بخوابیموببندیمچشمتوانستیمنمیشبهابودیم،خودپدراننگران
.کندکمکخودخانوادهبهبایدکهگرفت

خاطراتدرژنرال. شدندکاروکسببراياستانمرکزراهیاو،هايفامیلازیکیوسالوسنهمدوستاحمد،وجوانقاسم
رانکارگعنوانبهراماکردیم،میمراجعهکهجاییهر. بودیمنحیفوضعیفداشتیم،سالسیزدهفقطما: «نویسدمیخود

حومهدرخواجوخیاباندرايمدرسهساختمحلدرشدیمموفقروشنروزیکدرباالخرهتا. گرفتندنمینظردرواقعی
.»پرداختندمیتومندوروزيمابه. کنیمبندراخوددستشهر

هلوانپلقبباايرانندهبهگردند،بازخودخانهبهاینکهبراي. آورنددستبهراالزممبلغشدندموفقریاضتنهایتباآنها
وانستتمیوبودقويوتنومندعجیبیطوربهپهلوانکهنویسدمیسلیمانی. بودمحلیمعروفشخصیتکهکردندمراجعه

برايکهآوردزبانبرراهاییحرفراهسرولیبرداشانخانهبهرانوجواندوراننده. کندبلنددندانشبااالغیاگاویک
فت،گمیبیراهوبداوحکومتوشاهبهکهپهلوان. دوانیدریشهاسالمیانقالبپاسدارانسپاهآیندهژنرالقلبدرهمیشه

مابرايهاآنکهزندگیاینبهتف. بکندکارگريبیگانهشهردرشخصکهنیستالزمآنبرايکودکیدوران: «آوردبرفریاد
!»انددیدهراخوابش

پادونعنوابهابتداآبتصفیهمحلیادارهدرکار. ماندباقیشهردرونگشتبازخودخانهبهقاسمولیشدبازپرداختبدهی
طالحاصالبتهکهکردمیتمرینورزشسالنیکدروخواندمیکتاباو. بوداوانتظاردرمهندسدستیارعنوانبهسپسو

ساختهنوجوانانازگروهیکهنرمشابزاروسرپوشیدهدیوارسهجزچیزيزیرانیستاطالققابلمحلآنبهورزشسالن
کردمیطوالنیهايبحثخوددوستانباوفرستادمیخودخویشانوقومبرايراخودحقوقربعسهماههراو. نبودبودند،

.استالزمچیزيچهزندگیعادالنهنظامبرقراريبرايکه
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مأموریتولی. کردنویسینامپاسدارانسپاهدراسالمیانقالباولهايروزهمانازسلیمانیقاسمکهنیستتعجبجاي
اتکردندمحولراکرماندروقفهبیآبرسانیتأمیناوبه. نداشتربطیانقالبضدنابوديبهنوظهورجمهوريازوياول

یفهوظاینپسازاو. نزننددستاست،مقدسمشرقدرکهآشامدنیپاكآببهکاريندانموکارشکنیانقالب،هايتوفان
شرکتکردهاطلبجداییجنبشسرکوبدر1980سالدرساله23پاسدار. داشتارتباطجنگبابعديمأموریت. آمدبر

صداموشدشروعجنگزمانهماندرولیکردشروعرادانشگاهبهورودبرايآمادگیخود،خدمتباهمزمانوي. کرد
.کندتسویهايمنطقهخوردهقسمرقیبباراخودهايحسابهمهباالخرهگرفتتصمیمحسین

»ماندمآنجاآخرتاولیبودمرفتهجنگمیدانبهروزپانزدهبرايمن«

کمبودنوظهوراسالمیجمهوريدر. رفتجنگبهایرانارتشمقدمواحدهايبرايرسانیآبتأمینکارشناسعنوانبهاو
کردهاعالمقبلازوفرستادندجنگدرشرکتجهتهفتهدوبرايفقطرااورؤسایشکهبودشدیدقدريبهمتخصصنیروي
نگجاوایل. گرفتشکلدیگريگونهبهاوزندگیولی. گشتخواهدبازمهندسسرمقامبهرسانیآبادارهبهاوکهبودند
بیتبهرترفیعبهها،حرفهترینجویانهصلحازیکیجوانمتخصصشرایطآندر. بودچشمگیرایرانارتشافسرانتلفات
انقالبپاسدارانسپاهچهاردهمتیپفرماندهجبههبهورودازبعدسالسهاو. آمدنایلارتشیمحیطدرآورسرسامونظیر

.گردیداسالمی

وجسورشخصیکهاو. رفتندمیجبههخطسويآنبهکهبودشدهتخریبیاطالعاتیهايگروهسرپرستآنازقبلولی
جوكیکاو. دشمنستادهايدرهموشدشناختهایرانارتشدرهمبزوديبود،حسابگريوخونسردحالعیندروشجاع

ودخحملههرازعلتهمینبه. نداردوجوداضافهارزاقآوردنازبیشترشاديسربازیکبرايکهگفتمیوداشتهمیشگی
درکهعراقستادمسئولین. آوردمیهمزندهبزسربازانبرايهمیشهارزنده،اطالعاتواسرابرعالوهجبههسويآنبه

براياییجمدتیازبعدولیبودمضحکلقباینابتدا. دادند»بزدزد«ویژهلقباوبهداشتند،تخصصتخریبیضدعملیات
.زدمیحساسیلطمهعراقیواحدهايبهسلیمانیریاستتحتاطالعاتیهايگروهفعالیتزیرانماندباقیتمسخر

. کندیمدیدهآبداشت،نبردابتدايدراوکهراانساناخالقیخصوصیاتجنگ. بکندبدتریابهترراکسیتواندنمیجنگ
وشمندهايگلولهازکهشدرزمیفرماندهبلکهمهندسنهاو. شدنیرومندجنگآتشدرواقعیشمشیرلبهمانندسلیمانی

وجودنفراتانبوهازاستفادهباحملهرسمایرانارتشدرزمانآندرکهحالیدر. ترسیدنمیبلندپایههايستادهخشم
درتعرضیعملیاتاسالمیانقالبپاسدارانسپاهفرماندهی1985سالدروقتی. کردمیحفاظتخودسربازهرازاوداشت،
راخودظرننقطهستادجلسهدرسلیمانیشود،منجرانسانیسنگینتلفاتبهتوانستمیکهکردطراحیراروداروندناحیه
عدبولینکردندمجازاتبود،شدهجنگقهرمانموقعآنتاکهرااو. نمودبیانستادافسرانوفرماندهانصالحیتعدمدرباره

روياکیپآبوسیلهبدینکهبودندامیدواروفرستادندکرماناستانبهدوبارهونگذاشتهباقیتهراندرمقدسدفاعپایاناز
.باشندریختهسپاهجوانافسردست
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شکوفاییياقتصادمنطقهوگردندمیباستانیهايفوسیلدنبالکهشناسانیباستانبهشتحاضرحالدرفقطکرماناستان
توأممخدرموادوقاچاقسیالبباکهبودکشوردرتنشهايکانونازیکیاینعراق،وایرانبینجنگازبعدولی. باشدمی
استیمحلنخبگانمالیفساداست،بدترهمهازکهچیزيولی. بودشدهتبدیلطلبانجداییهايدستهجوالنگاهبهوبود
. دکرمیبیدادنمود،اعالمراداراییواگذاريروندآغازایرانوقتجمهوررئیسرفسنجانیهاشمیاکبرعلیآنکهازبعدکه

ایفهطدیگراعضايوبرادرشکهحالیدربوداستاناینبچهسلیمانیخودکهبوداینکرد،میتردشواررااوکارکهآنچه
.نگریستندمیطمعچشمباایرانمسمعدنبزرگترینبهرفسنجانیهاشمی

امنهخعلیکهنیروهاییطرفازشدیدتنفرباوپرداختمالیفسادومخدرموادقاچاقبهامانبینبردبهسلیمانیقاسم
وبرورکردند،استفادهشدنپولداربراياسالمیجمهوريامکاناتازکهآنهایییعنینامید»انقالبازشدگانخسته«بعداًاي
رتیبترااسالمیانقالبپاسدارانسپاهشناساصولفرماندهجانبهقصدسوءنمودندمیسعیوکردندمیتهدیدرااو. شد

1998الستصمیمازشرقی،پیچیدهسیاستهايسنتازپیرويبامخالفانشآنگاه. بشکنندرااوارادهنتوانستندولیدهند
زیراردندکپشتیبانیاسالمیانقالبپاسدارانسپاهچارچوبدرقدسویژهسرویسریاستبهسلیمانیانتصاببرمبنیرهبر

.بکشندراحتینفسبتوانندکرمانازويرفتنازبعدکهبودندامیدوار

شودمیترسباعثاوهوشمنديوفراستکهراهبردطراح

2000ايهسالاوایلتاسلیمانیکهاستروشنولیخیریابکشندراحتینفسشدندموفقآنهاآیاکهگفتبتوانمشکل
ازيبازسايریشهطوربهراقدسکهاو. بودشدهتبدیلسعوديعربستانواسراییلمتحده،ایاالتبرايواقعیسردردبه

أمورانمنظیربیشبکهاو. استویژهنیروهايواطالعاتسازماندربرگیرندهکهنمودتبدیلنظیريکمسازمانبهراآنکرد،
مدتظرفسلیمانیقاسم. شدمیمتکیجهانشیعیانبرعمدتاًزمینهایندرکهآوردوجودبهراجهانیسطحاطالعاتی
وهااسراییلیهايبرنامههمزمانوخوردبدانپایشمیانهخاوردرآمریکاجوییسلطهکهشدتبدیلمانعیبهکوتاهی
.پاشیدهمازسیاسیونظامیسیطرهبهدستیابیزمینهدرهاسعودي

: نویسدمیژنرالبیوگرافیآمریکایینویسندهیک. شدتبدیلقدسسازماناساسیمصافبهپیشسالپانزدهمانندعراق
مأمورانازايشبکهکشورایندرشوند،بغدادوارد2003سالدرآمریکاییهايتانکاولینآنکهازقبلهاسالسلیمانی«
وواشنگتنبرابردرمقاومتمحورایجادبهکشوراینبهمتحدهایاالتتجاوزازبعدسلیمانیقاسم. »بودداراراهاواسطهو

ربیشتهرچهگسترشوي،راهبرديهدف. بودمنطقهسراسربلکهکشوراینتنهانهشاملآنابعادکهپرداختمتحدانش
.بودعراقازآمریکایینیروهايترسریعهرچهخروجوبغداددرایرانینفوذ

طیآمریکاییبلندپایهفرماندهاوستینلویدژنرالوعراقدرآمریکاوقتسفیرجفريجیمز2010سالدسامبر22روز
ما: «بودهآمدپیامآندر. گفتندتبریکعراقملتبهراوزیرنخستالمالکینوريریاستبهجدیددولتتشکیلیادداشتی

ولی. »یمهستدمکراتیکعراقساختزمینهدرمامشتركنظریهپیشبردوائتالفیجدیددولتباهمکاريمنتظرصبرانهبی
عیینتنفوذعراقدولتتشکیلدرکهبودسلیمانیامرحقیقتدرزیراکردندسرخراخودرخسارسیلیبافقطاینطورآنها
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آنهازاسلیمانی. خندیدیمهاآمریکاییریشبهما: «نوشتبعدمدتیعراقوقتجمهوررئیسطالبانیجالل. داشتايکننده
.»گرفتندتبریکخودبهرادیگرانتوسطدولتتشکیلعاممألدرآنهاولیبودبردهپاك

هکبودنبخشیدهالتیامرااشغالهايزخمهنوزبغداد. شدریاضوواشنگتنخشمموجبایرانپیروزيکهاستطبیعی
. انداختراهآساییبرقجنگسوریهوعراقسرزمیندروشدآفتابیداعشگروهکناگهانآنازبعد. شدورشعلهدمشق
راگردیشهرچندوتکریتموصل،شهرهايمشکلیهیچبدوننظامیانشبه. کردایجادچالشتیرهشوالیهبرايداعشظهور

نهاآکهآوردبغدادبهراقدسافرادبهترینوگرفتخودعهدهبررانیروهافرماندهیفوراً سلیمانی. آوردنددرخودتصرفبه
...کردندکمکبغدادخودوعراقکردستانپایتختاربیلازدفاعبه

. یافتادامهويشخصیجهادوشدهشروعجدیدجنگکرد،دریافتراسرلشکردرجهکهسلیمانیقاسمبراي2011سالدر
رایانگاسالمتهاجمجلويشدموفقنظیريبیتالشباوشدهجنگیعملیاتفرماندهبغدادودمشقدرقدسنیرويرئیس

جربهتبرکهويمشاورانوسلیمانیقاسمجدیدراهبرد. نمایدپیشگیريآنهاتوسطبغدادتصرفازوبگیردرادمشقبه
ندگانرزممحدودنسبتاً هايدستهراهبرد،اینچارچوبدر. شدنظامیموفقیتمایهبود،مبتنیافغانستاندرشوروينیروهاي

ازکهمحلیاشرارهايدستهسرکوببهنیزو»جهادیون«و»مذهبیغیرمخالفان«فیزیکینابوديبهویژهآموزشداراي
.پرداختندمیکردند،میاستفادههاغارتوقتلبرايداخلیجنگ

. تیافافزایشاعزامیهايدستهنفراتشمارفقطوشدگرفتهکاربهعملشیوههمانداعشمسلحهايدستهبابرخورددر
یشرويپبرابردروشدهرفعبغدادسقوطخطر. کندمیکفایتگرایاناسالمازبازدارندگیبرايعملشیوهاینکهشدمعلوم
بهیآسایبرقجنگنتوانستنددشمنانولیاستنیافتهخاتمههنوزجنگ. شدکشیدهقرمزخطوطداعشمسلحهايدسته
.آورندعمل

******

لدنباراسالمیانکارمندیکمنظمزندگیاوگردد،میبرتهرانبهسلیمانیقاسمژنرالکهشمارانگشتروزهايآندر
میخواببهشبنیمونهساعتوشودمیبیدارخوابازصبح4ساعتروزهراو: «گویدمیاوآشنایانازیکی. کندمی
راهاآنکهدارددختردووپسرفرزندسهاو. کندمیگردشپاركدراوباگاهیوگذاردمیاحترامخودخانمبهاو. رود

اللاستقدوستی،میهن. کشدنمیطولوقتهیچخانوادگیسعادتایناما. »استسختگیرآنهاتربیتدرولیدارددوست
دوبارهژنرالشوند،میتاروتیرهایرانآسماندرابرهاکهدفعههرلذا. زنندمیرقمرااوراهمبارزه،بهعشقوملیطلبی
شگفتمنظرهشاملبهشت،ازهاانسانمعمولیبرداشت: گفتخودهايمصاحبهازیکیدراو. کندمیتركراخودخانه
ردارس. »استنبردمیادینبهشآنوداردوجودبهشتدیگرنوعیکولی. استخوشگلزنانوجویبارهازاللآبزیبا،انگیز

.»استخودکشورراهدرنبردمیدانمنظورم: «افزودسلیمانی
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بیداريومهاجرهايپرندهآمدنها،برفشدنآبزمانتنهابهار
ژئوپلتیکیاساسبیهايخیالبیماريبهاردر. نیستطبیعت

بروزباعثامرهمینکهکندمیعود»کارشناسان«اصطالحبه
ازجمله. شودمیگروهیهايرسانهدرشایعاتوهافرضیهسیالب
امضايبهاستحاضرشرایطیچهبامتحدهایاالتاینکهدرباره

.دهدتنایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامه

اکثرحاضرحالدرکهشدباعث»بهاريبیماريعود«همین
یکموافقتنامه،پردهپشتکهباشندداشتهراسخاعتقادمفسران

ورهمانط. شدخواهدمنعقدايمنطقهمسایلزمینهدرواشنگتنوتهرانبینتنگاتنگهايهمکاريدرباره»محرمانهمعامله«
باشد،شدهمحرمانهمعاملهتهیهدربارهگیرينتیجهباعثکهمشخصیواقعیاتبهاست،شدهرسمایرانپیرامونبحثدرکه

ازهمهولیبگویدمشخصیچیزهیچتواندنمیکسیباالخره. گرددمیتحریفهمواقعیرویدادهايکنه. شودنمیاشاره
اضرحواشنگتنکهشودمیادعا. استترطمطراقپردیگريازآنهاازیکهرکهآورندمیوجودبههاییفرضیهقلبصمیم
کهاینوکندسازشکشوراینايهستهبرنامهنظامیجنبهبامیانهخاورمجددتقسیمدرایرانفعالشرکتعوضدراست

.گرددتبدیلمتحدهایاالتشریکبهتاهاستتحریملغومنتظرفقطتهران

کسهرامر،نهایتدر. گرفتايسختگیرانهایرادسرایند،میهاداستاناینازگروهیهايرسانهدرکهکسانیازنبایدالبته
ایاالتردکهاستایناساسیمسأله. نیست»کارشناسان«اصطالحبهمسألهفقطاین.  نویسدمیمطلبخوداستعدادحددر

زمینهدرکريواوبامااندازهبهکهاستنبودهسفیدکاخدردولتیهیچکارتر،جیمیدولتزمانازو1979سالازمتحده
.کندگمراهرادیگرانوببنددخالیایران

سنامجلستسلیممتحدهایاالتملیاطالعاتسازمانمدیرکلپرکهايسالیانهگزارشدرسو،یکاز: کنیدقضاوتخودتان
سعیاساسهمینبرکارشناسیمحافل.  اندنشدهذکر»تروریستیخطر«لیستدربارنخستینبراياهللاحزبوایرانکرد،
لقیتداعشبامقابلهدرتهرانباواشنگتنهمکاريبرايآمادگیعنوانبهتواندمیاقداماینآیاکهبزنندحدسکنندمی

حزبوایران: «استآمدهآندرکهکندمیصادرايمحرمانهبخشنامهآمریکاخارجهاموروزارتبعدروزدوخیر؟یاشود
نظامیمینهزدرپیشرفتهامکاناتتوسعهاسراییلی،ضدسیاستسوریه،دراسدجمهوررئیسرژیمازحمایتعلتبهلبناناهللا

عدمولی. »کنندمیتهدیدمستقیمطوربهرامتحدهایاالتملیمنافعسابقماننداي،هستههايسالحساختبهتمایلو
2015سالگزارشازاهللاحزبوایرانحذف: «شودمیدادهتوضیحسادهبسیارطوربهسنامجلسبرايگزارشدرآنهاذکر

بهبلکهآنازناشیتروریستیخطراتبهنسبتآمریکاییگیريموضعتلطیفاثربرنهمتحدهایاالتاطالعاتیهايسرویس
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رشسهاحرفاینشنیدنباکسهر. استدوروییهاينمونهازیکیفقطاین. »استآمدهعملبهگزارشقالبتغییرعلت
.بکندنهاییراموضوعشدمجبورایرانمعظمرهبرايخامنهعلیشرایطایندر.  رودمیگیج

»هیچدیگروايهستهبرنامه«

تهرانمردمخالفبرآنساکنانکهاستشهريبلکهنیستقمازبعدایرانمذهبیپایتختدومینتنهامجلل،زیبايمشهد
توأمريبیشتمراتببهاحتیاطباایرانپایتختازآمریکاباآنهابرخورد. هستندمتمایلکاريمحافظهبهبیشتروطن،جهان
مثلساله75رهبرصداي. دادقرارمخاطبرامردمهمینایران،معظمرهبرايخامنهعلیمارسماه21شنبهروز. است

وتاسايهستهمسئلهدرآمریکابامذاکره: «کردتأکیدايخامنهآقاي. شنیدرااوحرفایرانتمامولی. نبودبلندهمیشه
.»الغیر

د؟رومیايمنطقهمسایلزمینهدرایرانومتحدهایاالتمواضعنزدیکیاحتمالمذاکراتآمیزموفقیتپایانصورتدرآیا
همکاريداعشبامقابلههمهازقبلومیانهخاورمسایلترینحادفصلوحلجهتدرواشنگتنوتهرانکهداردامکانآیا

مکنینمیمذاکرهايمنطقهمسائلمورددر: «گفتحضارهمهعالقهموردولینشدهتلفظسئوالبهپاسخدررهبرکنند؟
.»باشدمیايخصمانههدفوماهدفمقابلنقطههاآنهدفچراکه

کردند،گرمیاستقبالاوبیاناتازکهمردمیباگفتگودربلکهدادپاسخحضارنشدهبیانسئوالبهتنهانهروحانیرهبر
داعشابمقابلهدرهمکاريبهتواندمیایرانايهستهبرنامهدربارهتوافقاینکهبهويتلویحیاشارهواوباماباراكبههمزمان

علنیسخنانتوانمیمگرولیداریداختیار: «بگویدوآوردبرفریادشکاكفردیکاستممکن. دادپاسخشود،منجر
ادعااینولی. »کنندپنهانراخودواقعیتمایالتکهدارندزبانآنبرايهادیپلماتمانندآنهاگرفت؟جديراسیاستمداران

.نداردصحتایرانروحانیرهبراظهاراتدرباره

-2013هايسالدرآمریکاکههاتحریمجنگآغازازبعدآنپیرامونوایرانداخلدرايریشهتحوالتبهکسیکمتر
درکهاستاینمطلباصل. استکردهتوجه2014سالدرسیاسیهوايظاهريشدنگرموزددامنایرانعلیه2001
به»معقوالنهکفایت«نوعیکايهستهبرنامهزمینهدر. استآمدهوجودبهامکاناتوآرزوهابینتعادلنوعیکایرانداخل
توانمیچیزيچهازاست،الزمايهستهآمیزصلحهايپژوهشزمینهدرچیزيچهاستفهمیدهجامعهوآمدهدست
ناینتیجهدر. استآمدهپدیدنظامیامورتوسعهواقتصاددرپدیدههمین. استنخوردنیدستچیزيچهوکشیددست

پافشاريهاییتحریمهمهاولدستوفوريرفعبرتهراناکنون. استگرفتهجدیديشکلهاتحریملغومسألهتحوالت
-2013هايسالدراروپااتحادیهتوسطو2009-2010هايسالدرمتحدمللسازمانامنیتشورايتوسطکهکندمی

عمالاآمریکافشارتحتویکجانبهصورتبهکشورهاسایرومتحدهایاالتکههاییتحریمولی. شدنداعمالآنعلیه2010
دیهیب. یابدتوسعهخوبیبههمهاتحریماینتحتتواندمیاسالمیجمهوريولیاستنامطلوبوناگوارایرانبرايکردند،

اي،منطقهسیاستدرخصوصبهخودخارجیسیاستدرنیستحاضرغربیهايتحریمرفعمنظوربهتهرانکهاست
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رااهتحریمایننیستحاضرولیکندمذاکرههاتحریماینبارهدراستحاضرتردیدبدونایرانآري،. بکندجديبازنگري
.ردکبیانرامطلباینصراحتووضوحنهایتبامشهددرخودسخناندررهبر. نمایدتبدیلمحرمانهمعاملهیکموضوعبه

واشنگتنهايپنجرهازنگاهی: »ایرانبامعامله«

برد،نامآنازکنایهبااوباماباراكکهایرانباهمکاريآمریکا،سیاسینخبگاننظرازشود،گذاشتهکنارلفظیپوستهاگر
يامنطقهدستاوردهايازبلکهکندخودداريمنطقهدرخودنفوذگسترشازتنهانهبایدتهران: داردعجیبیبسیارحالت
لورتبرونداینتماموبودهبیشترعملازحرفآندرکهآمریکاوایرانبینروابطدرظاهريبهارآن. بکشددستنیزخود

اینهبرهبرکه(کردمیدنبالهمراسلیمعقلبلکهایرانیکنندگانمذاکرهتنهانهکردناذیتهدفوبودغربیدورویی
.شدواشنگتنايمنطقهمتحدانمهمتریناویوتلوریاضبلبشويوتنفرباعث،)نموداشارههمموضوع

اآمریکمتحدانکردنقانعارشدمسئولاخیرهايسالدرباشد،میقواکلفرماندهاساسیقانونموجببهکهاوباماباراك
سعوديعربستانواسراییلباآمریکاروابطتاآورندعملبهراخودهايتالشنهایتمجبورندکريجانواو. استشده

چندینقراردادهايمتحده،ایاالتدرآنهادويهرنیرومندهايالبیوجودبایدمتحد،دواینازگذشته. نشودتیرهلغایت
مریکاییآسیاستبازیگرانیگانهکريواوباما. گرفتنظردررافراملیتیهايشرکتومحلیتجارگروهیمنافعومیلیاردي

وجودنهاآباسازشراهیکفقطکهدارندوجودهمدیگريبازیگران. کنندنمیایفاراکلیدينقشونیستندایرانزمینهدر
. هددتنمعاملهیکبهها،تحریمجزئیرفعازسپاسگزاريفرطازتهرانکهدادوعدهباجنوعیکعنوانبهآنهابهباید: دارد
خواهدوممعلشود،بررسینزدیکازموضوعاگرکند؟عرضهچیزيچهایرانبهتواندمیواقعدرسفیدکاخدولتببینیمولی
.ندارندچیزيآنهاکهشد

دانشمتحوایرانموفقیتگونههرکهدادنشانتکریتعراقیشهردرنبردهاتاریخچهولیگرایان؟اسالمبامشتركمبارزه
میهکگرفتندقرارپیروزيقدمییکدرایرانیمستشارانریاستتحتشیعهنیروهاي. شودمینگرانیموجبمحورایندر

کارزارعربیمشرقومتحدهایاالتدرموقععماندرکهشودتبدیلداعشبامقابلهدرراهبرديعطفنقطهبهتوانست
خودلبیطتوسعهراستايدرتهراناینکهواستشدهروبروایرانیاشغالخطرباعراقگویاکهشدشروعتبلیغاتیگسترده

طريخمتحدهایاالتوعراقبرايداعشاینکهبرمبنیپتریوسدویداظهارات. کندمیتهدیدراهاسنیبلکههاتروریستنه
مسلحروهاينیکلستادرئیسدمپسیمارتین. بودتبلیغاتیکارزارایناوجاست،بغدادبرتهراننظارتازترکوچکمراتببه

دریرازکندصبرتواندمیداعشبامقابلهکهگفتوکردنظراظهارلحنهمینباآورد،عملبهدیداربغدادازفوراً کهآمریکا
اینهکاستایندلیلش. استعراقدرایرانبامرتبطشیعیاننفوذگسترشراهسربرمحکمسدایجادکاراصلحاضرحال
.اندازدمیمخاطرهبهراریاضمنافعوضع

کملمبررسیبهکهاستحساسیدیرینهمسألهآمریکا،وایرانبینروابطدرعراقموضوعزیرانشدختماینجابهکارولی
تروریسمبامبارزهزمینهدرمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكارشدمشاوروسیاسازمانمدیربرنانجان. داردنیاز

روزنامهنوشتهبه. »دادقرارفشارتحتراایراناي،هستهبرنامهدربارهمذاکراتنتیجهازنظرصرفباید: «گفتجدیداً
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Washington Рost،بینیممیماولیشودحلتواندمیکهاستايجداگانهمسألهایران،ايهستهبرنامه: «افزودوي
هللاحزبباتهرانائتالفهمهازقبل،»تروریسمازحمایت«ازويمنظور. »کندمیحمایتتروریسمازسابقمانندتهرانکه

.آورددستبهرااسراییلدلخواستمیهاحرفاینبابرنان. است

******

روابطبرقراريامکانوايمنطقههايهمکاريدربارهاوباماباراكوقتیاست؟ماندهباقیخشکیرسوبچهامر،نهایتدر
حدانمتازهمزمانوشودتسلیمکهکندمیپیشنهادایرانبهواقعدراوکند،میصحبتتهرانباتردوستانهوترنزدیک

خودهکاستهاییتحریمازبخشیاحتمالیرفعکار،اینپاداش. بکشددستعراقشیعیانواهللاحزباسد،بشاریعنیخود
ولی. دهدمیراهاآمریکاییتوسطمعاملهاینشرایطاجرايضمانتکريواوباماهايوعدهتنها. کرداعمالمتحدهایاالت
معامالتدربارههالفاظیبهرهبرپاسخعلتهمینبه. نداردارزشیهاحرفاینکهدانندمیایرانیاناکثرومعظمرهبر

!»خواندیدکور: «بودقاطعانهوکوتاهبسیارآمریکابامحرمانه
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گیرد؟میراکسیچهطرفایران
حیدر جمال

دربحثتشدیدموجبایران،جمهوررئیسروحانیحسنآمدنکارروي
سالهايطی. شدایراناسالمیجمهوريسیاسیخطدربارهکارشناسیمحافل
دیدشمقابلهعلتبهایرانکهآمدمینظربهبحثغیرقابلبرداشتاینمتوالی

شدنروسیهدامنبهدستجزايچارهمتحده،ایاالتباهمهازقبلوغرببا
زمینههمهدرکهروسیهکهاستبدانپارادوکسروسیه؟حتماًچراولی. ندارد
آشکارواقعیتخالفبرشود،میبازيهمغربباجهانیامورکلیديهاي

پیمانولی. استبردهارثبهراجایگزینقطبسیمايشوروياتحادازعینی،
همهوگذاشتهعقیمرااکتبرانقالبجهانیتاریخیرسالتدومجهانیجنگدرزبانانگلیسیجهانباشوروياتحادراهبردي
.گذاشتهاامپراطوريژئوپلتیکیافتادهپاپیشرقابتقالبدرراغربجهانبابعديهاينظراختالف

شدهلتبدی»تاریخیصحنه«نوعیکبهکشوراینکهبودایرانبهبریتانیاوشورويتجاوزبرايايبهانهدومجهانیجنگ
امحتسایرانشاهرژیمباکمونیستیکرملینمتأخرشورويدوراندر. فاعلنهوداشتمفعولنقشمعادالتآندرایران. بود
ازبلقمرحلهدرکههاییتفسیر. شدتبدیلشورويرژیمبرايچالشوبزرگنکاتبهاسالمیانقالبکهحالیدرکردمی

دضآشکارحالتبودند،کردهپرراشورويمطبوعاتاسالمیجمهورينظامبرقراريازبعداولهايسالدروشاهسرنگونی
.داشتندایرانی

لمهکزد،رقمرایلتسیندیپلماسیعصروينفوذکهروسیهوقتخارجهوزیرکوزیرفچونافراديشوروي،ازبعددوراندر
رشتسراحتیبهوشدهرهاعقیدتیبارازکهروسیهسیاستمدارانواداريمسئولین. کردندتبدیلنابابواژهیکبهراایران
خاصطوربهایرانباوعامطوربهاسالمجهانباراخودعمیقخصومتدادند،نشانجهانیانبهراخودلیبرالگرايغرب

ملینکربرايمنفیهايپدیدهمیاندرآورد،عملبهراحقیقیاسالمیانقالبکهکشوريعنوانبهایران. کردندنمیپنهان
جمهوريبنیانگذارخمینیاهللاآیناوالً،کهکردنمیفراموششورويازبعددوراندرحتیمسکو. داشتشاخصیجایگاه

عالیفکمکافغانستانشوروياشغالبامجاهدینمبارزهبهتهرانثانیًا،وبودنامیدهکوچکشیطانراشوروياتحاداسالمی،
.بودکرده

معنیهبراآنبغدادرژیمکهعراقکمونیستحزباسفناكسرنوشتگرفتننادیدهباوتردیديترینکوچکبدونمسکو
بینجنگدوراندرشوروياتحاد. کردمیکمکحسینصدامبهکرد،صافراآسفالتوگذاشتآسفالتزیرکلمهواقعی
صادراتاینکهکردمیارسالصدامبرايراسنگینافزارجنگتابردمیانموشکهايازاعمهاسالحانواعهمهعراقوایران

شکاريهايجنگنده،T-72هايتانکمسکوازبغداددیکتاتوررژیم. بودرسیدهخوداوجبه1985و1982هايسالدر
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درزیراگذشتنبایدحقازالبته. بودکردهدریافترامتراکمآتشهايسامانهجملهازوتوپخانههايسامانهو29-میگ
ازراصدامهايزرادخانهشوروياتحادباهمراهفرانسه،ومتحدهایاالتخصوصبهوغربکشورهاياکثرجنگآنجریان
.کردندمیاشباعخودهايسالح

یسرئرفسنجانیهاشمیاکبرعلی. بخشیدجدیديلحنایرانی–روسمناسباتبهشوروياتحادفروپاشیتردید،بدون
درروسیهباايمنطقهشراکتبرايراایرانآمادگیخواستمیمسکوسويبهژئوپلتیکیحرکتچندطیوقتجمهور
بودشنبهدواسالمیدمکراتائتالفیدولتازکشیدندستتهران،حرکتتندترین. بگذاردنمایشبهبزرگمیانهخاورمنطقه

بانآازبعدایرانالبته(نکرددریافتراکمکاینولیکردمیالتماسایرانازکمکدریافتبرايداخلیجنگزماندرکه
تاجیکستاندمکراتحزبواسالمیحیاتجدیدحزبباوکردهفرارکشورازکهتاجیکیهايشخصیتبهروسیهموافقت
.)دادپناهندگیداشتند،ارتباط

نفوذدادندستازقیمتبهایرانبرايکهايسخاوتمندانهحرکاتآنازايدراسالمیجمهوريکهاستروشنروزمثل
قربانیرانایژئوپلتیکینفوذکهموضوعیمهمترین. نکرددریافتچیزيتقریباً شد،تمامبزرگقفقازدرومرکزيآسیايدر
هايسالازبعدبوشهراتمینیروگاههمکاريایننتیجهدر. بودايهستهزمینهدرایرانی–روسیهايهمکاريشد،آن

ماتمقاکهگفتتوانمیاطمینانبا. شداندازيراهدورچنداننهگذشتهدرآهسته،ودشواربسیاراجراییعملیاتطوالنی
!بودندکردهحساببیشتريمراتببهدستاوردهايرويیلتسینعصرپایانازبعدایران

یجهنتیکشاهرژیمسرنگونیازبعدزماندرتهرانومسکوبینسالهپنجوسیايمرحلهچندینروابطازتوانمیامروزه
بعدماروسیهظهوروشوروياتحادفروپاشینهوشاهازبعدایرانظهورواسالمیانقالبکهاستگفتنی(گرفتمدتمیان

افتدالرمیلیارد1زیرکشوردوبینبازرگانیتبادالتابعادکهنیستاینحتیمسأله). استروابطاینمبدأنقطهشوروي
وفحرسطحدرتهراندرروسیالبیومسکودرایرانیالبیبودنفعالازنظرصرفکرملینکهاستآنمهمتر. استکرده
کهستاشدهواشنگتنگیريموضعشریکوگرفتهقرارردیفیکدراقمارشوواشنگتنباناپذیريتکانلجاجتباشعار،

انیایرالبیکهکردخاطرنشانبایداینجادر. شودمینامیده»جهانیجامه«گیريموضعنابجاطمطراقباودروغینطوربه
مسئولیناین. بکندتوجهیقابلنفوذروسمسئولینگیريموضعدراستنتوانستهونیامدهبرخودوظایفپسازروسیهدر

باالخره. تاسبیشترواشنگتنازحتیایرانباآنهاضدیتهازمینهبعضیدروکنندنمیونکردهاعتمادایرانبهسابقمانند
.دهدنشانخودازراایرانیضدروحیهکهداندمیخودوظیفه»مقامحسببر«آمریکا

بودهورکشدوبینسیاسیشراکتنمایشاساسیوسیلهسوریه،دراسدبشاررژیمازتهرانومسکوحمایتاخیرهايسالدر
رادربکشورعلیههاامپریالیست»پلیدسیاست«وکردهابرازسنیتندرومخالفانباراخودخصومتتهرانومسکو. است

کوهاننمایقسمتتنها) بعثی(علويرژیمازمشتركحمایتواسدزمینهدرمواضعاشتراكولی. کردندمیتقبیحراسوریه
اخیرالسهادهطیآنهابرايکهاستمسئولینیبینیجهانشاملکوهاینزیردریاییقسمتولی. نیستبیشدریایییخ

وروسیهبینزیاديراهبرديمسایلدربارهعمیقنظراختالفکهدارنداعتقادهمچنینآنها. کردمیطلوعغربازآفتاب
.داردوجودایرانجملهازواسالمجهان
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سمیرگیريموضعباآشکارتضادبهروسیهکهرسیدقدرتبهتاریخیمرحلهآندرایرانجدیدجمهوررئیسروحانیحسن
مذاکرهازیکیسابقمانند،8گروهفعالیتپایانوهاتحریماعمالوجودباروسیه. آمددراوکراینمسألهقبالدرغرب

برايراایرانیاتمتکلیفتعیینزمینهدرکلیديمواضعازیکیوسیلهبدینوباشدمیایرانايهستهبرنامهدربارهکنندگان
درروسیهاگر. استمسألهاینبهغربینگاهپیروعمدتاً مسکواست،شدهاشارهفوقدرکههمانطور. استکردهمحفوظخود

.کردنمیبروزاصالًایرانیضدهايتحریممسألهبود،کردهاستفادهوتوحقازمتحدمللسازمانامنیتشوراي

بازيربارهدکارشناسانمقاالتدرایرانوروسیهبینروابطنزدیکیبودنپذیرتحققدربارههادیدگاهتحولوتغییرچگونگی
یمانپکهکردندمیادعااطمینانباابتداکارشناسان. استشدهمنعکسمتحدهایاالتواسالمیجمهوريبیندیپلماتیک

نافعمکشوردوهر. نیستواقعیتایناثباتبهنیازيحتیکهخوردمیچشمبهاولوهلههمانازروسیهوایرانبینطبیعی
ازاريبسیقبالدرآنهاگیريموضع؛)فلسطینوبزرگقفقازخزر،مرکزي،آسیايافغانستان،سوریه،عراق،(دارندمشترك
.غیرهوندارندقبولراسلفی»گراییاسالم«آنهادويهر. استیکیالمللیبینزندگیمبرممسایل

آنها،هگفتبه. شدمشاهدهپیروزيانتظاربارزچنداننهايجنبهآندروکردهمعینیتغییرناظرانگیريموضعبعدمدتی
زودرسواقعدروواهیهايخیال. اندشدهفعالوخوردهتکانلیبرالمخالفانروحانیآمدنکاررويباکهکردقبولباید

بستنببهغرب،هدفکهاستبدیهی. آمدوجودبهبرسد،توافقاتبهغرببابتواندایراناینکهبرمبنیناظراناساسبیو
رایطشایندرکهکنندمیدركخوبراجهانیمعادالتاینایرانسیاسینخبگانهستهکهحالیدراستمذاکراتکشاندن

.ندارندشانسیترینکوچکایرانیهايلیبرال

هاریمتحرفعبهاساسبیامیدهايایرانیجامعهازبخشیگویاکهکردبروزاوضاعتوسعهبهسومنگاهزمانیگذشتازبعد
کشوردوهردر»نیتحسنهايانسان«همهمعیننگرانیموجبموضوعاین. اندبستهروحانیحسنجمهوريریاستبهرا

یروزنخستبهشبیهچیزيومجریهقوهرئیسواقعدرجمهوررئیسایران،اساسیقانونموجببهکهاستخوب. شودمی
داندمیرهبرکهشدمیتأکید. کندتصحیحرااوخطلزومدرصورتتواندمیآنهرروحانیرهبرکهحالیدرماست

رارانایدفعاتبهآمریکازیراشودبزرگروسیههمگاموهمراهآمریکابامقابلهدربایدایرانکهداندمیاو. کجاستحقیقت
.زدخواهدگولهمیشههمبازوزدهگول

شکل»یتنحسنهايانسان«دیدگانبرابردرکهشودناگواريواقعیتجوابگوينتوانستدیدگاهاینکهنپاییددیريالبته
کیدرکهبفهمدبایدایرانکهشدادعامرحلهایندرکهرسیدفراایرانی–روسیروابطوصفچهارممرحلهزمان. گرفتمی

مقدونیاسکندردوراندرتنهاخودسالههزار2,5تاریخطولدرایران. استگرفتهقرارخودتاریختماماشتباهبزرگترینقدمی
اهدهکهاندگرفتهزیرراایرانیهايرسانهفضايعملدرهالیبرال. بودشدهروبروخودموجودیتبرايبیشتريخطربا

ولی. کنندیمپشتیبانیآنهاازشدند،ساختهناتووآمریکاویژههايسرویستوسطکهزبانیفارسیتلویزیونیورادیوشبکه
کوچکترین(!) بمبحتیوايهستهبرنامهبه»جهانیجامعه«اصطالحبهکهاستنشدهاشانحالیهنوزایرانینخبگان

برخودنظارتاعمالوایرانملتکشیدنبردگیبهفعلی،رژیمسرنگونیخواهد،میغربکهچیزيتنها. گذاردنمیمحلی
.استکشوراینانرژيهايحامل



201545فوریه–42شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

بودهیغرب–ایرانیوایرانی–روسیروابطازگذشتهسالهايارزیابیتکاملدرپایانیمرحلهتعبیريبهچهارم،مرحلهاین
لهمرحاینویژگی. استرسیدهفراپنجممرحلهزماناآلندهیم،قرارکارمالكرا»روایران«درشدهمنتشرمطالباگر. است
گردیشوند،ایرانملتنصیبایراناسالمیجمهوريدرلیبرالحزبپیروزياثربراستممکنکهفجایعیکهاستبدان
وسیهربرايآمریکانفوذمداربهایرانانتقالکهاستشدهمطرحسئوالاینفقطپنجممرحلهدر. گیرندنمیقراربحثمورد
اجعهفارزیابیبهاحتمالیخطراتوصفازکارشناسانگفتماندیگر،عبارتبه. آوردخواهدباربهمشخصیهايمصیبتچه
.گذردمیدهد،رخاستنزدیککهاي

روسیهیبنصمتحدهایاالتباایرانپیمانیهماثربرکهمنفیهايجنبههمهکارشناسیتحلیلوتجزیهاینکهاستبدیهی
خیالجزچیزيواستواقعیتازدورتهران–مسکومحورایجادازدورچنداننهگذشتهشعفوشوراندازهبهشد،خواهند

بعدامهايرژیمسرنگونیوروسیهجنوبیمناطقوقفقازبهالنصرهجبههوداعشنظامیانشبهوارموجتهاجم.  نیستواهی
تناكوحشعنوانبهامریکایی،ایرانمساعدتبا»خوفناكخالفت«بههاسرزمیناینپیوستنومرکزيآسیايکمونیستی

بیشترفرهنگیومذهبیجهلکشند،میمابرايکهترسناكتصاویرایندرگفتبتوانمشکل. شوندمیعنوانخطراتترین
بلوكترکیهوسعوديعربستانباشدن،آمریکاییازبعدایرانآنموجببهکهاينظریه. سیاسیواقعیاتدركعدمیااست

خنسگونهاینآسماندردیگريستارهبود،خواهدروسیضدطبیعتاً کهدادخواهدتشکیلنیرومنديالعادهفوقسیاسی
خواهدبلوكاینبهخودباهمراهراحماسواهللاحزبنیزوسوریهوعراقایرانکهشودمیادعا. استنظريهايپراکنی

مستقلتوانازمتحدهایاالتپشتیبانیبدونحتیبلوكاینکهکندمیخاطرنشاننگارانهآیندهشومطرحاینمؤلف... برد
!شدخواهدبرخوردارنیرومندي

نوانعبهراایرانروسیهکهاستاینواقعیت. نیستکنندهخوشحالکشوردوبرايکهداردوجوددیگرنکتهیکباالخرهو
ربحاکمطبقه. باشدترخطرناكهم»چینیخطر«اصطالحبهازماهیتاً استممکنکهکندمیتلقیايشدهمنجمدخطر

هداشتتعلقایرانیبزرگتمدنحوزهبهامروزيالمنافعمشتركجامعهاراضیتوجهقابلبخشکهداردکاملآگاهیروسیه
.دادمیتشکیلراایرانسیاسیفضايازبخشیمختلفتاریخیادواردرو

******

همیشهلیونبودهوابستهکسیبهتمدنیوعقیدتیشناختی،رواننظرازهرگزکشوراینکهاستاینایرانهمیشگیمسأله
تبدیلجیخارکاملاستقاللوحاکمیتحقبهراداخلیبنیادیناستقاللاینتاآوردمیکمراتکنولوژیکیوسازمانیمنابع
امپراطوريراخودچین،مانندایران. داردوجودچینوایرانبینزیادي–مقطعیچندهر–مشترکاتنظرایناز. کند

فعالً هکفیزیکیبرتريعلتبهقبایلاینولیاستشدهاحاطهفرهنگبیووحشیقبایلباکهکندمیمحسوبوسطی
یچهطرفتواندنمی) خودذهنیتجملهاز(مختلفعواملحکمبهوعلتهمینبهایران. هستندعبوريقابلغیرمانعدارند،
حفظنیزآیندهدرراخودحالتاینواستبودهمستقلیمهمبازیگرتاریخطولدرایران. بگیردراروسیهیاغربازاعمکس

.کردخواهد
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سعودي؟تجاوزیاایرانطلبیتوسعهیمن
یگوروفنیکالي

عملیاترسمیعلتواقعدریمندر»ایرانطلبیتوسعهخطر«
واجازهدریافتباسعوديعربستانکهاست»قاطعتوفان«
اظهارات. استگرفتهقرارآنرأسدرمتحده،ایاالت»مبارکباد«

اینکهبرمبنییمنفراريجمهوررئیسهاديمنصورانگیزبرغوغا
احتیاجیآورد،درخودکنترلتحتراالمندببابتنگهایراناگر«
گوشعربیهايپایتختدر،»داشتنخواهداتمبمبداشتنبه

ضمنگروهیهايرسانهکههاییفرضیهآیاولی. کردپیدابدهکار
است؟نقصوعیببیکنند،میعرضهمابهیمنحوادثانعکاس

دریعنیائتالفویافتهتحقق»قاطعتوفان«عملیاتآنطیکهکوتاهیمدتاست،ترجالبهمهازقضیهایندرکهآنچه
علیهحانهمسلعملیاتازحمایتبرمبنیتصمیماتخاذزمینهدرسفیدکاخعملسرعتنیزوگرفتشکل»عربیناتوي«واقع
اینتپایتخجملهازویمنازبخشیگذشتهسالتابستاندرشیعیانمردمینیروهاي: کنیدقضاوتخودتان. باشدمییمن

واقعدریمنجمهوررئیسهاديمنصورکهبودفشردهقدريبهنظارتاین. بودندآوردهدرخودعملینظارتتحتراکشور
اگر. کردکناربرراوزیرنخستباسندوهسالممحمدجملهازوکردهاجراراحوثیجنبشسیاسیشورايهايخواستهمه
اعالمماًرسراآنکسیاینکهولودادرخگذشتهسالدرکودتااینکهگفتتوانمیشود،مطرحکودتاهاينشانهدربارهبحث
.بودنکرده

المللیبینجامعهبهزمانهماندربایستیآنهابودند،»یمندراساسیقانوننظامحفظ«فکربهاینقدرهاسعودياگر
ههمبر. شدشروعملیآشتیجنبشکشورایندرقدرت،ازهاديبرکناريازبعدکهاستاینواقعیتولی. کنندمراجعه
يهاطرفازیکهیچکهکردخواهدتکهتکهرایمنمناقشه،توسعهادامهکهبودشدهروشنمناقشهدرکنندگانشرکت
میقطفآنها. برسندقدرتبهتنهاییبهتوانندنمیجنوبی،شافعیمسلمانانوصالحجمهوررئیسها،حوثیازاعممناقشه
قدرتألهمسآمیزمسالمتفصلوحلدربارهتوافقاتوقتی. استالزموقتکاراینبرايکهدهندتشکیلائتالفیکتوانند

حوثییتموفقموجبامرهمینکهشدتشکیلصالحوشیعینیروهايائتالفوگرفتمشخصیشکلمقاماتبعديتقسیمو
ديشدیطوربهیمنداخلیاوضاعباخارجیبازیگرانبرخوردشد،کشورهاياستانسایربرخودنظارتبرقراريزمینهدرها

.کردتغییر

ردايتوطئه«کهداشتاظهاراللحنیشدیدبیانیهطیجاريسالژانویهماهاوایلمصرجمهوررئیسمشاورمسلمانیاحمد
بنانلویمنعراق،سوریه،درسناریوایناینکهو»داردوجودشیعی–سنیخطدرعربیکشورهايبینانداختنتفرقهجهت
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ژانویهماهدرزمان،هماندر. بودایرانويمنظورکهاستمعلومولینشدذکرگرتوطئهکشور. شودمیعملیموفقیتبا
مرااینکهاست) اشکدروازه(المندببابتنگهبرنظارتبرقراريحوثی،نهاییهدف«کهشداعالماندیشهاینجاريسال
هکافتادگردشبهاندیشهاین. »آوردمیوجودبهجديخطرمنطقهکشورهايسایروسعوديعربستانمصر،امنیتبراي

ست،احوثینیروهايپشتیبانایرانکهحاال: بزنندحدسدیگرمراتبدربارهخودشانبایستیمسلمانیاظهاراتمخاطبین
ندمعالقهفارسخلیجازانرژيهايحاملانتقالکلیديمسیرهايازیکیبرخودنظارتبرقراريبهتهرانکهاستبدیهی
.است

هاديجمهوررئیسمبهمشخصیت

ربارهدهاییصحبتزمانآندر. کردندگرمیاستقبالیمندرشیعیجنبشهايموفقیتازایراننفوذباسیاسینخبگان
ازهرانتنفوذگسترشبارهدرو»عربستانجزیرهشبهوآفریقابینالمندببابتنگهومدیترانهسواحلتاراهبرديعمق«

تحریکايهگونبهراعربجهانبیاناتاینکهشدمیتشبیهلبناناهللاحزببهاهللانصارجنبشوشدشنیدهیمنتالبنان
اینکهمستقیمدالیلاوالً،زیراشدنمیبرداشتهجديهايگاماما. کندمیتحریکراگاونریکسرخپارچهکهکردمی

آنهمداخلکهفهمیدمیخوبریاضثانیاً،وبودنیامدهدستبهکند،میدریافتاسلحهوپولتهرانازیمنیشیعهجنبش
نبالدبهپیشبینیقابلغیرعواقبسعوديخاندانبرايتواندمیکهشدخواهدسببراتهرانتندواکنشیمنبحراندر

ماهراواخ. دهدپاسخراحملهاینقاطعیتباوسرعتبهنتواندایرانکهکنندپیداموقعیبایستیهاسعودي. باشدداشته
دورواردایرانايهستهبرنامهدربارهمدتمیانمذاکراتمرحلههمیندرزیرااستمناسبالعادهفوقکاراینبرايمارس
.استشدهنهایی

جمهوريریاستکفیل. بودآراموياقداماینبایمنمردمبرخورد. داداستعفاجمهوررئیسهاديمنصورژانویه22روز
ولی. دندبوهاحوثینظارتتحتتماماًدولتیاساسیمؤسساتکشورپایتخت. گردیدآغازموقتدولتتشکیلوشدهمنصوب
امهاستعفانوکردهنظرتجدیدخودتصمیمدرکهنموداعالمناگهاناووگشتبررأیشژانویه25روزبعد،روزسههاديمنصور

کسیوبودگذشتهکارازکارهاديبرايزیراکردندتفاوتیبیابرازتصمیماینبهنسبتدوبارهیمنمردم. خواندمیفرارا
.گرفتنمیجديراقدرتبهويبازگشتاحتمال

بهللمسازمانکلدبیرمونکیبانخود. داشتندمتفاوتیاصوالًنظرموردایندر»المللیبینوسیعاجتماعیمحافل«ولی
دربارهتبلیغاتیکارزارعربجهاندرمتحدانشوریاضموقعهماناز. کرددعوتجمهوريریاستمقامبههاديبازگشت

»یمنشدهپایمالدمکراسی«دربارهجهانسراسربرابردرزدنزاربهوزدهدامنرا»قانونینظاماحیايضرورت«و»کودتا«
خانگیحبسازآسامعجزهطوربهجمهوررئیس. پرداختندشد،سرنگون»زندهزنده«کهمشروعیجمهوريرئیستنهاو

اهحوثیکهنموداعالمبلندصدايباآنجاازکهشدظاهریمنجنوبینشینسنیقسمتدرعدن،دربزوديوکردهفرار
منیشمالیقسمتدراستصدددرتهرانکهحالیدراستافتادهمخاطرهبهکشوراینکهوهستندایرانهاينشاندهدست
.کندمستقرهاییموشکسعوديعربستانعلیه
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دولتحقآندرکهمتحدمللسازمانمنشور51مادهبهاستنادباهاديمنصورعبدربه: شدنواختهنهاییآهنگباالخرهو
امنیتشورايوعربکشورهاياتحادیهازاست،شدهذکرنظامیتجاوزصورتدرخودازجمعیدستهوانفراديدفاعبرايها

.کندمیراممکنوسیلههربه) نویسنده–خودشیعنی(یمنمشروعمقاماتبهفوريکمکدرخواستمتحدمللسازمان
.رودمیسعوديعربستانبهوکردهتركراعدنفوراًآنازبعد

واقعیتجاوزوایرانیتخیلیخطر

فائتال. شدبلندتحوالتموجخواند،بودند،نوشتهاوبراي»قاطعتوفان«کارگردانانکهرامتونیهمههاديکهآنازبعد
اقدامسرعتنهمیبانیزسفیدکاخ. شدتشکیلبالفاصلهتقریباً یمندرقانونینظماحیايدرشرکتبهمندعالقههايکشور

ریاستهب»عربیناتوي«بهشدگرفتهتصمیمآندرکهشدتشکیلشتاببامتحدهایاالتملیامنیتشورايجلسه: کرد
یکدرتنهاعملسرعتاین. شودارائهجاسوسیضرورياطالعاتنیزو»سازمانی«کمکهریمنبهآنحملهدرریاض
نایآغاز. باشدشدهتهیهآنرسمیآغازازقبلماهچندازبایستییمنعلیهعملیاتاین: شودتأمینتوانستمیصورت

.شدمرتبطمحکمطوربهایرانايهستهبرنامهدربارهلوزانمذاکراتباعملیات

یرانیاهايدیپلماتزبانازقاطعتوفان«عملیاتشدیدمحکومیت. استگرفتهقرارايپیچیدهبسیارحالتدرواقعاً تهران
واکنشعربیناتويتجاوزبهعملدرکهاستشدهظاهرایرانفرارويبارفاجعهانتخابیکحالاینباولیشدهشنیده
راردادقبدهد،قورتراتلخقرصایناینکهیاببردسئوالزیرراهاتحریمرفعوموافقتنامهانعقادودادهنشانخودازشدید
.بزنددستیمنیشیعیانازحمایتبهآنازبعدفقطوکندامضاراالمللیبین5+1گروهباانتظارمورد

عربی،يناتوعملیاتنتیجهتنهاکهاستروشنطرفبیناظرهربرزیرااستمتمایلدومگزینهبهتهرانکهآیدمینظربه
رسازجدیديشدتبااست،گذاشتهپایانبهروکهکشورایندرجدیدداخلیجنگ. بودخواهدیمندرطوالنیخونریزي

آلن،افقطکنند،پراکنیسخنآندربارهدارنددوستگروهیهايرسانهکهسنیوشیعهکذاییرویارویی. شدخواهدگرفته
دررویاروییاینولیبپوشندچشمواقعیتاینازکنندمیسعیايعده. پوشیدخواهدعملجامهپرده،بیتجاوزاینازبعد
اساسبیهايافسانهپخش. کنندمیاجرااکنونهمآنايمنطقهمتحدانوواشنگتنکهاست»خارجیطرح«زیاديحد

بهیمن،درایرانیهاينشاندهدستویمندرایرانهايموشکدربارهگوییدروغباهمراهتهران»طلبیتوسعه«درباره
.استانجامیدهواقعیمسلحانهتجاوز

ایننکنوتاخودراهبرديمنافعبهتوجهبامتحدهایاالت. کنیمبحثعملیاتاینمشروعیتدربارهکهاستشدهدیردیگر
وهاسعودي. بردخواهدراآناساسیسودزیرااستمندعالقهعملیاتموفقیتبههمریاض. استکردهتأییدراعملیات

حصالباراآنهاپیمانوراندهشمالبهراهاحوثیاگرولی. یافتنخواهنددستیمندرکاملپیروزيبهعربیناتويتمام
قرارمحاصرهدرواقعدرآننشینشیعهمناطقوشودتقسیمقسمتدوبهکشوراینوکنندویرانسابقجمهوررئیس

.کردخواهداعادهخودبهرااسالمجهانوعربجهاندررهبريطوالنی،چنداننهمدتبراياقلحدریاضبگیرند،
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یمنبهتجاوزعواقبوتهرانپکن،مسکو،

دخواهنمجبورعربستانشیعیان. کردخواهدواردمحکمیضربهمنطقهدرایرانمواضعبه»قاطعتوفان«عملیاتموفقیت
جزئیهرچندشکستصورتدرزیراکنندفراموشراخودحقوقراهدرمبارزهیعنیشیعیبیدارياصولوهااندیشهشد

ابیدستیمنظوربهسلمانپادشاه. رسیدخواهدفرافارسخلیجحاشیهسنیهايپادشاهیفرمانرواییوارتجاعزمانها،حوثی
نخواهدفراهمیمنکردنآرامبدونکهدارداحتیاجآرامومحکمجبههپشتبه»ریاضبهرهبرياعاده«ادعايپرهدفبه

ردنبایدکسیکهنیستايمنطقهسردجنگدرتهرانبرپیروزيجزچیزياست،شدهزبانوردکهرهبرياعادهاین. شد
.باشدداشتهاساسیبیخیالهیچمورداین

بابتنگهدروآفریقاشاخدرراخودحضورخود،راهبرديشریکازحمایتبهانهبهو»مشروع«کامالًطوربهمتحدهایاالت
خواهدوجودبهپکنبرايجدیدخطرات. است»قاطعتوفان«عملیاتعواقبازیکیهماینکهدادخواهدگسترشالمندب

.گذردمیمسیراینازانرژيهايحاملچینیوارداتازنیمیازبیشزیراآمد

ایجادايالعادهفوقخطرمسکوبرايخودبهخودسعوديعربستانتقویتولینداردراهبرديجديمنافعیمندرروسیه
روسیهلیممنافعمنطقهدرهاسعودينفوذگسترشاست،تخیلیپدیدهیک»ایرانیطلبیتوسعه«کهحالیدرزیراکندمی
.استواقعیخونینپدیدهیکمرکزي،آسیايتاقفقازازاعم

ودشیادآورياستکافیکنیم؟تحملراعذاباینبایدکیتاما. استبردهزیاديرنجسعوديعربستانکارهايازروسیه
بیايهمصیبتمابرايورساندهعظیمیزیانمابهکشورماننوینتاریختمامطولدرآمریکایینشاندهدسترژیماینکه

وردهآپایینرانفتهايقیمتمرتباً کرد،کمکشوروياتحادفروپاشیبهآمریکاباهمراهرژیماین. استکردهفراهمشماري
ردهکتأمینراهاتروریستاقساموانواعوافراطیگرایاناسالمرژیماینکند؛میمتزلزلرامااقتصادهايپایهوآوردمیو
تانعربس. دادمیعقیدتیالهامآنهابهوکردهپشتیبانیقفقازيوچچنطلبانجداییازرژیماینفرستاد؛میماپیشو

خصوصبهومرکزيآسیايبزرگ،قفقازثباتیبینفت،بازاراوضاعایران،ايهستهبرنامهزمینهدرراروسیههمیشهسعودي
.استکردهشانتاژاست،مدیترانهمنطقهدرمامتحدکهسوریهدر

خطردرماراهبرديمنافعکهحالیدردهدنشانخودازواکنشسعوديعربستانجدیدتجاوزبهآرامشبابایدروسیهآیا
برخوردارهواییضدمؤثروسایلوهوایینیرويازآنهاولیکنندمیحملههاحوثیاکنون! استبعیدچیزيچنیناست؟

بهاندتونمیروسیهولیبفرستندراهاسالحترینمدرناوکراینبهدارندحقناتوکشورهايومتحدهایاالتچرا. نیستند
وانتمی. ماستمنافعجوابگويکامالًکاراینبگذارد؟هاحوثیاختیاردرراهواییضدهايسامانهنیروهاتوازنتأمینمنظور

راهاوثیحبتوانندایرانوروسیهاگر. داریمخوبیروابطآنهاباماکهکردتنظیمجنوبییمننخبگانطریقازراصادراتاین
رايبکهآوردخواهیمدستبهخوبیفرصتماکنند،جلبسیاسیجدیدنظامبهراجنوبییمننخبگانکهکنندمتقاعد

تغییرراانجهژئوپلتیکیتصویروپوشیدهعملجامهیمن–ایران–روسیهژئوپلتیکیمحور. برگردیمیمنبهطوالنیمدت
.دادخواهد
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توانمی. گذاشتنخواهدجدياثرنفتهايقیمتبرقوياحتمالبهیمندرعملیاتکهاستآندیگرجالبنکتهیک
چرافهمیدتواننمیصورتاینغیردر. شودمیتأمینبورسیغیرهايروشازاستفادهباجاريهايقیمتکهداداحتمال

.کندمیافتقبلیسرعتباهاقیمتولیشودمیبیشترروزبهروزتنش

عواقبسیاسیهايروشازاستفادهباتوانمیهنوزشود،میمشاهدهتحوالتسناریويبدتریناینکهوجودباحال،هردر
گريیمیانجیمنیداخلیوسیعگفتگويدردارد،کهروابطیبهتوجهبابایدمسکواوالً،. دادکاهشرایمندرعملیاتمنفی
پیماند،شتشکیلنظیريبیشتابباکهعربیناتويثانیاً،. نمایدهماهنگپکنوتهرانبازمینهایندرراخودرفتاروکند

وجدبههاسعوديرهبريازپیمانایناعضايازبسیاريوداردخاصیمنافعآناعضايازیکهرزیرانیستايیکپارچه
یاسیسمسئولینهوشیاريوسیاسیارادهفقط. داردوجودفراوانیامکاناتدیپلماتیکمانوربرايدیگر،عبارتبه. آیندنمی

...استالزمما

******

اییهصحنهوزنجیرهیکهايحلقهیمنوسوریهعراق،. نیستجغرافیاییخلوتحیاطدراهمیتیکمحادثهیمن،بهتجاوز
ورکشایندرحوادثمعرفینظر،ایناز. هستندجهانیسلطهراهدرواشنگتنمبارزهوايمنطقهسلطهراهدرریاضمبارزهاز

.استمحضاشتباهوبینیکوتهندارد،ربطیجهانمابقیبهکه»سعودي–ایرانیرویارویی«عنوانبهدیدهرنج
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