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چکیده مطالب

ایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتجدیدمرحلهپایانیمن،حوادث
هايسامانهصدورتحریملغوبرمبنیپوتینوالدیمیرتصمیمولوزاندر

آوریلماهدرکههستنداساسیرویدادهايتهران،به300-اسموشکی
وچهلجدیدشمارهمطالبمحوريموضوعاتبهوانگیختهبرراجهان
.شدندتبدیل»معاصرایران«مجلهسوم

عربیکشورهايهمکاريشوراياعضاينیروهايمارسماه26روز
یمنعلیهرا»قاطعتوفان«بهموسومجنگیعملیاتفارسخلیجحاشیه
عملیات،اینازهدفکهنمودنداعالمبلندصدايباآنها. کردندشروع

استعفاکهجمهوريرئیسهاديمنصورعبدربهگرداندنبازقدرتبه
وصنعاازحوثیکنندگانقیامراندنبیرونوکرد،فرارکشورازوداده

خودتصرفبهبعدبه2014سالسپتامبرازآنهاکهاستهاییاستان
.آوردنددر

آمده»ایرانعلیهسعوديعربستانجنگ: یمن«عنوانتحتمقالهدر
سعوديانعربستهاينگرانیازاعمکردندعنوانگوناگونیهايگزینهبالفاصلهعربیوروسغربی،سیاسیکارشناسان: «است

خلیجحاشیهکشورهايازنفتجهانیصادرات%25آنازکهالمندببابتنگهبرایراننظارتبرقرارياحتمالازمتحدانشو
راتمذاکبعدروزسهبودقرار. استترسادهواقعیعلتولی. محورهاهمهدرسنیوشیعهرویاروییتشدیدتاگذردمیفارس
توافقاتبهدستیابیبرايایرانومتحدهایاالتواقعدرو5+1گروهبینلوزاندرایرانايهستهبرنامهدربارهکنندهتعیین
هکایرانیضدهايتحریمشد،میحاصلتوافقاتایناگر. شودشروعایراناسالمیجمهوريايهستهمسألهدربارهنهایی
سازيسالمروندواشنگتنوشدهرفعبود،کردهاعمالدوجانبهسطحدرومتحدمللسازمانامنیتشورايطریقازغرب
دریکاآمراساسیمتحدموقعیتتااستتحوالتایننگراندیگرچیزهرازبیشریاض. کردمیشروعراایرانباروابطسریع

.»ندهددستازرامنطقه

هاخانهتخریبکودکان،کشتن: «داشتاظهارايویژهپیامطیايخامنهعلی. شدروبروتهرانشدیدواکنشبایمناوضاع
قرارردپیگتحتالمللبینسطحدربایدمقصرین. استبزرگجنایتیکشور،یکملیهايثروتوبناهازیرکردننابودو

تجنایحرکتازدستبایدکهدهممیهشدارمنونیستقبولقابلیمنبه) روایران–هاسعودي(آنهاتجاوزاین. گیرند
یکییناکهکردتشبیهغزهنواردراسراییلسرکوبگرانهعملیاتبهراریاضرفتارانقالبمعظمرهبر. »بردارندیمندرآمیز
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نوانعتحتکهموردایندر»روایران«تحریریههیأتتفسیردر. استایرانیدیپلماسیمعیاربههاارزیابیترینمنفیاز
سیاسینزاکت: «استآمدهشد،منتشر»معاصرایران«مجلهدر»استجنایتهاسعوديکار: یمندربارهايخامنهعلی«

طیهکبودندبدبختاینقدرکهکشورهایی. نیستسازگارایرانمعظمرهبرايخامنهعلیاخالقبافریبیخودوگرانهحیله
الیووریهسلیبی،عراق،افغانستان،سومالی،یوگسالوي،یعنی(شدندشناخته»المللیبینطرح«عنوانبهاخیرسالبیست

هبراآنهاخارجازناسنجیدهوخشنمداخله. اندماندهباقیالمللیبینجامعهبدننیافتهالتیامزخمحالتدراکثراً) آخر
رايبمرتباًرهبرکهاستواقعیتیاین. استکردهتبدیلايمنطقههمسایگانبرايخطرمنشأوانسانیفجایعسرزمین

.»کندمییادآورياجتماعیمحافلوسیاستمداران

کیلتشاحتمالدربارهبحثباعثآید،میعملبهسعوديعربستانریاستتحتائتالفیتوسطکهیمنبههاعربتجاوز
یاسیس–نظامیپیمانایناستقرارکهاستاینفقطسئوال. کندتأمینراايمنطقهامنیتبایدکهشد»عربیناتوي«

سئوالنایبهکردیمسعی»عربیناتوي«اندیشهاحیايجهتدرتالش«عنوانتحتايمقالهدرشود؟تشکیلکسیچهعلیه
ضویتعبافارسخلیجحاشیهکشورهايدفاعیپیماناکنونهم«کهکندمیخاصیتأکیدمطلبایننویسنده. دهیمپاسخ

هشبسپرویژهواحدوهواییودریاییمتحدنیروهايازآنها. داردوجودعمانوبحرینکویت،قطر،امارات،سعودي،عربستان
دمگوشتبهراخودکوچکهايارتشخواهندنمیهمکاريشورايعضوکشورهايولی. هستندبرخوردارعربستانجزیره

تسلیحاتونفراتشمارنظرازارتشترینبزرگمصرارتش. شوندقایلمصربرايرانقشاینحاضرندآنها. کنندتبدیلتوپ
ولیندکمیدریافتتسلیحاتخریدونظامیاموربرايدالرمیلیاردیکازبیشواشنگتنازسالهرتقریباًارتشاین. است

چندانیآمادگیالذکرفوقنقشایفايبرايخود،ارتشافسرانوسربازانمیاندرگرایانهاسالمقويروحیاتبهتوجهبا
.استشکستبهمحکوم»عربیناتوي«تشکیلاندیشهاین،بربنا. »ندارد

سئوالبسیارانداختند،راههاسعوديکهیمنعلیهعملیاتازحمایتابرازبهنسبتپاکستانوترکیهمصر،آسايبرقاقدام
نکاراآقاهره،آیاولی. باشدمی»ایراننفوذگسترشبامقابله«آنواستروشنجنگاینازریاضغاییهدف. استانگیزبر
قبل»قاطعتوفان«ازحمایتوائتالفدرشرکتطریقازکنندمیسعیاینکهیاهستند؟هدفاینشریکهمآباداسالمو
ترکیهجملهازویمناساسیگرانکنشمنافع»قاطعائتالف«توهمیوحدت«مطلبدرنمایند؟حلراخودمسایلهمهاز
افسانهکی»قاطعائتالف«شدهتبلیغوحدت: «گیردمینتیجهمطلبایننویسنده. استشدهتشریحمفصلطوربهمصر،و

پادشاهی»مقدساتحادیه«اعضايیعنیکنندمبارزهیمندرایرانیطلبیتوسعهباجداًهستنددرصددکهآنهایی. نیستبیش
ازخودحمایتازکنندمیسعیبرخوردارند،امکاناتاینازکهآنهاییولی. ندارندنظامیکافیامکاناتکاراینبرايها،

انایرعلیهوریاضمنافعراهدرجديطوربهندارندقصدقطعاًولیببرندبیشتريهرچهسیاسیومالیسودهاپادشاهی
.»بجنگند

دتش. شودمیبررسیمفصلودقیقطوربهنیزايهستهبرنامهدربارهمذاکراتنتایج»معاصرایران«ماهنامه43شمارهدر
افقتنامهمواساسیاصولخصوصدر»میانیتوافقات«بهدستیابییعنیلوزانمذاکراتمثبتنتیجهانتظاردرکهاحساسات
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ظهرحوالیاظهارات. یافتارتقامسکوتهیتسريدرجهبهآوریل2صبحتاشد،میمشاهدایرانايهستهبرنامهدرباره
ازيحدتااست،شدهحاصلکلیديمسایلدربارهتوافقاینکهبرمبنیروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئی

ریریهتحهیأتتفسیردر. نیستکاردربزرگیپیشرفتکهگردیدروشنهمهبرايحالعیندرولیکردکمعمومیتنش
کريجانواوباماباراك: «استآمده»شود؟میچهآنازبعدولیآمدهعملبهمیانیمرحلهگفتگوي: لوزان«عنوانتحت
هبچیزهمهایرانباروابطدر«کهکردندمیتلقینجهانمابقیوخودمتحدانآمریکا،کنگرهبهطوالنیاینقدرمدتطی

حلیفنناچیزمسألهچنداستکافیحاالو»استشدههماهنگتقریباً تهرانبامعامله«اینکهو»رودمیپیشوجهبهترین
.»کردندباورراهاحرفاینخودشانکهشود

ماه18حالتازنهاییموافقتنامهامضايوتداركروندلوزان،مذاکراتازبعدامروزه،. زندنمیدلبهچنگیمذاکراتنتایج
ماهبکردند،شرکتمذاکراتدرکهکشورهاییرسمینمایندگانکهنیستتردیدي. استنکردهچندانیپیشرفتپیش

. هستندخوشبینآنهاوداردجديدورنمايمذاکراترونداینکهوشدهحاصلتوجهیقابلپیشرفتکهدادخواهنداطمینان
بهتواندیموجهبهترینبه»استزائیدهموشکوه«اصطالحکهبگوییموبگذاریمکنارراسیاسینزاکتکهاستبهترولی

درشدهحاصل»پیشرفت«دربارهبحث«کهاستآمدههمچنینتحریریههیأتتفسیردر. شوداطالقلوزانمذاکراتنتایج
راكبا. »استپذیربازگشتومطمئنغیرشکننده،بسیارشد،هماهنگکهآنچهحتی. استواقعیتوحقیقتازدورلوزان
امنیتمسئولکهخودتیمکلیدياعضايبامارسماه31روزمذاکرات،وضعیتدربارهکريازاطالعاتدریافتازبعداوباما
زیروکارتراشتونجمهور،رئیسمعاونبایدنجوزفآنهامیاندر. دادتشکیلاضطراريجلسههستند،خارجیسیاستوملی
باررزیماانتظارحدازکمترایران: «بودچنینآنهابحثموضوع. بودندجمهوررئیسملیامنیتدستیاررایسسوزانودفاع
»کنیم؟چکاربایدحاالواسترفتهفشار

عوضدرروسیکاالهاي«معاملهبرمجددتأکیدوایرانبه300-اسصدورتحریملغویعنیاخیرروزهايحوادثتردید،بدون
روابطردطوالنی،انتظارازبعدباالخره،کهمعناستبداناینآیا. استشدهتبدیلماهاینخبرهايترینمهمبه،»ایرانینفت
شود؟میهچتهرانومسکو»سیاسیتابستان«ببینیماستجالبباشد،طورایناگراست؟شدهشروعبهارکشورماندوبین
غربیمفسرانوسیاستمدارانکهاستبدیهی: « استآمده»ایرانی–روسیبهار«عنوانتحتمجلهشمارهاینمطلبدر

ونداپرداختهموازینبراندازيوغیرقانونیکاریکانجامبهروسیهکردنمتهموکشیدنزوزهبهتازهونیامدهخودبههنوز
قیاخالبدزنرفتاراین. گرفتجديراآنهاهايلفاظینبایدولیریختخواهندمسکوسربرلجنطشتیکمدتیازبعد

ردبهسالمجاندفعههروکندخیانتشوهرشبهوبگویددروغبیاندازد،راهفریادودادتواندمیکهدارداعتقادکهاست
دهید؟جلوهترکوچکچههرراایرانايهستهبرنامهمسألهفصلوحلرونددرروسیهنقشنکردیدسعیشمامگر... برد

مااشممگر. کردیدمیپیشنهادراروسیهباشراکتازامتناععوضدرسیاسیامتیازاتتهرانبهودیدهدوررامسکوچشم
ابپوتینوالدیمیرمالقاتازبعدهاسالاینهمهطولدرشماکردید؟نمیبارانوعدهتهرانباهمکاريازامتناععوضدررا

دوکهکنیدمیگلهاآلنچراپس. چیدیدمیتوطئهوکردیدمیبازيحقهوگفتهدروغایرانمعظمرهبرايخامنهعلی
»بگذرند؟شماوساطتخیرازاندگرفتهتصمیمباالخرهکشور
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هروسیهستندصدددرهستند،میانهخاوردرآنمتحدانکههاسعوديواسراییلباهمراهواشنگتنکهاستروشنوواضح
ران،ایباروابطنزدیکیتاوانبایدروسیه. کنندوادار–خودشانتعبیربه–خودحدازبیشاستقاللبهايپرداختبهرا

گانهسهگروهاین. بدهدراداردوجودهمالمللبینحقوقتر،قويطرفحقازغیرکهواقعیتاینیادآوريومصروسوریه،
املکحمایتبااکنونهمریاضواویوتلعلتهمینبه. ندارندنیازنقشیهیچدروشکلهیچبهمنطقهدرمسکوحضوربه

ناعامتومناسبپاسخسنجیده،راهبردکهاستجدیديواقعیتاین. کنندمیشروعراروسیهمواضعبهحملهمتحدهایاالت
: چالشزمان«عنوانتحتخودمقالهدر»معاصرایران«مجلهسردبیرصفروفرجب. کندمیایجابراواهیهايخیالاز

دورصتحریملغوبارهدرروسیهجمهوررئیسفرمانصدورباواقعدرکرملین: «نویسدمی»روسیهعلیههاسعوديواسراییل
نیستحاضرمسکواینکهوداردخاصیاقتصاديوسیاسیمنافعایرانمحوردرروسیهکهداشتاظهارتهران،به300-اس

اینریاضوواویتلواشنگتن،. کندتبدیلمتحدانشومتحدهایاالتژئوپلتیکیدسایسگروگانبهرامنافعاینسابقمانند
ردمسکو«کهدارداعتقادوي. »کردندتلقیمقدسات،بهتعديحتیوپردهبیتوهینبلکهچالشنهعنوانبهراحرکت
جدیددراهبربه–نماییماستفادهترمالیماصطالحاتازوکردهمالیماستراواقعیتنبایدکه–واقعیدرگیرياینآستانه

رعناصازیکیبایدايمنطقههاينیروسایروتهرانباسنجیدهوجانبههمهوفعالشراکتکهدارداحتیاجمیانهخاوردر
و»جهتیچندسیاست«دربارهاساسبیهايخیالازناپذیربازگشتطوربهروسیهکهاسترسیدهآنوقت. شودآن
.»شودرهاریاضواویوتلبا»گفتگو«

میرحمطهماقیانوسسويآندرآمریکاجدیدسیاستدربارهسئوالگونههمیناینکهبهعنایتباخصوصبهبیاناتاین
: تاسآمده»دهدمیدستازراخودنفوذجهانوآمریکادراسراییلیالبی«عنوانتحتمطلبیدر. استموقعبهبسیارشود،

ربهمیشهخاصطوربهسعوديعربستانوایراناسراییل،بهنسبتوعامطوربهمتحدهایاالتايمیانهخاورسیاست«
رنظمدراهبرديمهممنطقهاینبرآمریکاییسلطهحفظبهمعطوفهايتالشهمهازقبل. استاستوارمحضگريحساب

.»است

. کندمیمنعکسرا»معاصرایران«ماهنامهسوموچهلجدیدشمارهمطالببرخیتنهااست،آمدهفوقدرکهآنچهالبته
ذشتهگماهرویدادهايواقعیوطرفانهبیتصویرارائهبهماامیدهايتاکندمیکفایتمطالبهمینکهآیدمینظربهولی
.شودبرآوردهمنطقه،سراسروایرانبارابطهدر
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ایرانعلیهسعوديعربستانجنگیمن
آلکسییفوالدیمیر

همکاريشوراياعضايهمهنیروهايمارسماه26روز
مشارکتباعمان،ازغیرفارسخلیجحاشیهعربیکشورهاي

خودآمادگیپاکستانکهحالیدر(مراکشوسودانمصر،اردن،
اعزاموسعوديعربستانریاستبهائتالفبهپیوستنبرايرا

توفان«بهموسومجنگیعملیات،)کردابرازخودزمینینیروي
نمودنداعالمبلندصدايباآنها. کردندشروعیمنعلیهرا»قاطع

هاديمنصورعبدربهگرداندنبازقدرتبهعملیات،اینهدفکه
واست،کردهفرارکشورازودادهاستعفاکهجمهوريرئیس
کهاستهاییاستانوصنعاازحوثیکنندگانقیامراندنبیرون

.اندآوردهدرخودتصرفبهبعدبه2014سالسپتامبرازآنها

10امارات،هواپیماي30سعودي،عربستانهوایینیرويهواپیمايفروند100جملهاز(جنگیهواپیماي180ازبیش
برخیوریاضهمزمان. انداختندبمبنظامیغیرزیرساختتأسیساتوهاحوثیمواضعرويبر) غیرهوقطرهواپیماي

فتاررباایرانگویاکهنمودندادعاوکردهمتهمراایرانبلندصدايباخودتجاوزتوجیهمنظوربهدیگرعربیهايپایتخت
سوریه،رابطهایندر. استنمودهتهدیدراعربجهانتمامامنیتوکردهثباتبیرامنطقهاوضاعهاحوثیازحمایتوخود
التایاهاسعودي. هستندشیعیانطلبیتوسعهاهدافیمنمانندها،سعوديادعايبهکهشدندذکرلبناناهللاحزبوعراق

عوديسعربستانسیاسی–نظامیشراکتبااليسطحجوابگويامراینکهبودندنکردهمطلعخودعملیاتازقبلازرامتحده
مرحلهنایدریمنبهعربیتجاوزچراکهشدمطرحهاییسئوالآنازبعدبالفاصله. نیستواشنگتنباهمکاريشورايتمامو
انیچندتفاوتپیشماهدوحتیوماهیکهفته،دواوضاعباجارياوضاعباالخرهاست؟شدهشروععجیبیاینقدرگونهبهو

.ندارد

یمنبهتجاوزاساسیعلت

وعوديسعربستانهاينگرانیازاعمکردندعنوانگوناگونیهايگزینهبالفاصلهعربیوروسغربی،سیاسیکارشناسان
خلیجحاشیهکشورهايازنفتجهانیصادرات%25آنازکهالمندببابتنگهبرایراننظارتبرقرارياحتمالازمتحدانش

راتمذاکبعدروزسهبودقرار. استترسادهواقعیعلتولی. محورهاهمهدرسنیوشیعهرویاروییتشدیدتاگذردمیفارس
توافقاتبهدستیابیبرايایرانومتحدهایاالتواقعدرو5+1گروهبینلوزاندرایرانايهستهبرنامهدربارهکنندهتعیین
هکایرانیضدهايتحریمشد،میحاصلتوافقاتایناگر. شودشروعایراناسالمیجمهوريايهستهمسألهدربارهنهایی
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سازيسالمروندواشنگتنوشدهرفعبود،کردهاعمالدوجانبهسطحدرومتحدمللسازمانامنیتشورايطریقازغرب
دریکاآمراساسیمتحدموقعیتتااستتحوالتایننگراندیگرچیزهرازبیشریاض. کردمیشروعراایرانباروابطسریع

بزرگکشوريایرانزیرااستبرخوردارنقشایندرریاضجایگزینیبرايهافرصتهمهازتهران.  ندهددستازرامنطقه
روشنپیشهامدتاز. استبرخوردارانسانیعظیمتوانوگازونفتذخایربزرگترینازکهاستمیانهخاوردارآیندهبسیارو

مینکهاستشدهمتوجهمتحدهایاالت. ندارداهمیتایرانايهستهبرنامهزمینهدرتحوالتاوباماباراكبرايکهاستشده
. گیردبراآنتوسعهجلويتاآوردمیعملبهراخودهايتالشنهایتوجوداینباولیکندمتوقفرابرنامهاینتوسعهتواند
ايهستهبرنامهازایراننمایشیامتناعصورتبهبهانهکردنپیدااست،مهمترهمهازواشنگتنبرايحاضرحالدرکهآنچه

ثریتاکوداخلیعمومیافکاراسراییل،همکاري،شورايوهااروپاییبرابردرراخودرفتاربتواندآمریکادولتتااستنظامی
ردایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتکهاستسالیکازبیشواقع،در. کندتوجیهسنامجلسوکنگرهخواهجمهوري

این. استشدهتبدیلروسیهجملهازو5+1گروهچترزیرایرانی–آمریکاییروابطبهبودچگونگیدربارهمذاکراتبهواقع
يگیرموضعباکهاستفهمیدهباالخرهمسکوکهآیدمینظربه. کندپنهانراتحوالتواقعیمعنايبایستیمذاکرات

.اندازدمیواشنگتنآغوشبهپیشازبیشراتهرانایران،ايهستهبرنامهزمینهدرخودغربیکورکورانه

تریچیدهپراایرانی–آمریکاییروابطبهبودروندبتواندشایدتازددستیمنبهتجاوزبهسعوديعربستانشرایطایندر
بانیقرراروابطاینوکندقطعهمکاريشورايوسعوديعربستانباراخودروابطنیستحاضرفعالً واشنگتنزیرابکند

ايعدهوهیچونپذیرفتهتعهديهیچرهبريمعظممقامايخامنهاهللاآیتباالخره. بکندتهرانباروابطمبهمنسبتاً دورنماي
وودشمنتقلآمریکاییاردوگاهبهتواندمیایراناسالمیجمهوريآیاکهبفهمددقیقاًبایدآمریکادولتولی. استنداده

.خیریادهدراهخودگازيونفتیمیادینتوسعهبهرااروپاییوآمریکاییهايشرکت

رفحدماغیزیرشدندمجبورسپسوکردندسکوتمدتیخوردند،یکههاسعوديگستاخانهرفتارازابتداکههاآمریکایی
ولی. آورندزبانبرعربیائتالفبرايجاسوسیاطالعاتارسالوهاحوثیبامبارزهازحمایتبرايآمادگیدربارههایی

مسکوتراموضوعاینوکردندخودداريمیانهخاوردرایرانطلبیتوسعهدربارهاللحنشدیدادعاهايطرحازهاآمریکایی
تنیستصادفی. کردندمحکومراآنحامیانوعربیتجاوزآنجا. دادنشانخودازواکنشفوراًایرانکهاستطبیعی. نمودند

اهايادعشتابباتهراندر. شدکمترآننتیجهدربارهخوشبینیوکردبروزلوزانمذاکراتدرمشکالتشرایطهمیندرکه
ریاضکهگفتتوانمیاینبربنا. استشدهواقعقدمیدویکیدرنهاییتوافقگویاکهکردندردراجهانگروهیهايرسانه

بمطالهاسعوديتأثیرتحتترکیهجمهوررئیساردوغانطیبرجبهمزمان. کردمغلوبراواشنگتنتاکتیکیلحاظبه
ایاالتازهمچنینوي. ایرانبهخودسفرآستانهدرهمآنآورد،زبانبرایرانايمنطقهسیاستعلیهراعاديغیرشدید

اینگیريموضعولی. نمودمتهمعراقوسوریهشیعیانازحمایتبهراایرانوکرددعوتدمشقبرفشارادامهبهمتحده
.استجديبسیارمسألهباشد،میهمناتوعضوکهايمنطقهمهمبازیگر



ایرانعلیهسعوديعربستانجنگیمن8
.............................................................................................................................................................

روسیدیپلماسیاشتباهات

ربیعرنگینهايانقالبزمینهدرپیشسالچهارهمانندموردایندرروسیدیپلماسیکهکنیمخاطرنشانبایدمتأسفانه
میمسکوکهراعربیکشورهايحقیقیتمایالتوايمنطقهاوضاعتوسعههايگرایشوشدهمرتکبجدياشتباهات

طرقوسعوديعربستانهمهازقبلمامنظور. نکردارزیابیدرستکند،برقراراقتصاديتنگاتنگشراکتآنهاباخواست
.هستند

برايرافارسخلیجکشورهايهمکاريشوراي–روسیهفدراسیونخارجهوزیرانسطحدرگفتگو2011سالدرکهمسکو
کشورهايازهاگذاريسرمایهجلبنظرازهمهازقبلوعملیلحاظبهکرد،اندازيراهاقتصاديوبازرگانیروابطتشویق

غیروتندهايحرفسوریهقبالدرخودگیريموضعدربارهفقط. استنیاوردهدستبهچیزيفارسخلیجحاشیهثروتمند
دیمیروالوقتی. استانداختهتفمسکورويبهعاممألدردیگرباریکسعوديعربستانحاالو. استشنیدهزیاديمؤدبانه
برايالشیخشارمدرمارسماه29روزاجالساینکه–فرستادعربکشورهاياتحادیهسراناجالسبرايپیامیپوتین

وزیریصلالفسعود–شدتشکیلسعوديعربستانتجاوزبهايمنطقهمشروعیتبخشیدنبرايواقعدرویمنمسألهبررسی
ازکشیدندستصورتدرروسیهکهداشتاظهارپررویینهایتباعربیسراسرياجالسآندرسعوديعربستانخارجه

رهبرمپیاکهاستحالیدراینو. یابددستهاعربباروابطباالترسطحبهتوانستمیايمنطقهمناقشاتدرمنفینفوذ
بههاسعودي. بودیمنمناقشهجملهازومناقشاتحلطریقازمیانهخاوردرثباتوصلحبهدعوتدربرگیرندهروسیه

آمریکايکشورهايبهويايدورهسفرجریاندرروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئیگذشتهروزاظهارات
هشدارنیسوشیعهمناقشهتشدیدخطرازوکردهدعوتیمنداخلیطرفینبینگفتگوبهروسوزیر. کردندتوجههمالتین

وستانیعربهايپادشاهیمنفینقشاحتیاطباولیعلنیطوربهروسیهکهدادنشانوداشتهنمایشیحالتبیانیهاین. داد
وریهسهايرژیمبامبارزهمشغولعربستانسنیارتجاعیهايرژیمکهفهماندودادهقرارانتقادموردراآنهاایرانیضدرفتار

طرحمبهانهعنوانبهراهاکشوراینطریقازایرانشیعیطلبیتوسعهموضوعوهستندبرند،نمیفرمانآنهاازکهعراقو
جهتلوزاندرایرانوروسیهخارجهوزیرانمالقاتویمندربارهایرانوروسیهجمهوريرؤسايتلفنیگفتگوي.  کنندمی

انندممسکوکهبودامیدوارظاهراًریاض. انگیختبررافارسخلیجحاشیههايپادشاهیویژهغضبوخشممسألهاینبررسی
.داردبیشترياهمیتروسیهبراياوکراینبحرانفصلوحلاآلنزیراکنداختیارسکوترنگینهايانقالبزمان

همدستیاهپادشاهیبایمنعلیهجنگدرکهاستمصرباروابطنزدیکیموجهغیرسرعتروسی،دیپلماسیدیگراشتباهیک
تعدديمتوافقاتوبودندفراوانزیباهايحرف! بودشکوهباچقدرمصرازپوتینوالدیمیرجاريسالفوریهماهدیدار. کندمی
ینمواقعیتاینولی. شدندحاصلمصردرايهستهانرژيبخشتوسعهتاتروریسمبامبارزهازاعممختلفهايزمینهدر

حالیرداستوابستهواشنگتنبهنظامیوسیاسیلحاظبهوباشدمیوبودهآمریکامداردرمصرکهشودفراموشبایست
قراردادهاههمکهحالیدر. استبستهکشوراینبهراآنپايودستسعوديعربستانپولیمستقیمتزریقاتمالینظرازکه
آمریکاوسعوديعربستانحریفتوانستمیچطورروسیهشوند،پرداختریاضتوسطبایستیفنینظامیهمکاريزمینهدر

غایتلرنگینانقالبازبعدهايسالدرکهراقاهرهتوانستنمیاقتصاديومالینظرازجاريبحرانبدونحتیمسکوشود؟
شرایطدرخودمانماولی. کندتأمینشود،میروبرو»المسلمیناخوان«سويازخطرباسابقمانندداخلازوشدهفقیر
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عوديسعربستانوآمریکادماغمويبهقاهرهبهسفرآن. کنیممیمعاشامرارسختیبهنفتپایینقیمتوغربیهايتحریم
مجبورواکهشدندناراحتالسیسیدستازقدريبهریاضوواشنگتن. نشدواصلفنینظامیهمکاريبرايپول. شدتبدیل

در. نمایداعالممصريجنگیناوهايونیروهااعزامبرايراخودآمادگیوکردهحمایتیمنبهتجاوزازهمهازاولشد
میهکروسیهکهاستبعید. کردخواهندعوضفرمانبهگوششخصیتیکباراالسیسیبزوديکهآیدمینظربهمجموع،
ازربعکشورهاياتحادیهاجالسدرالفیصلسعودتازه. یابددستهدفاینبهکند،برقرارترينزدیکروابطمصرباخواهد

کشوررینبزرگترهبرگوشمالیاینبابایستیمصرجمهوررئیس. کردانتقادپوتینوالدیمیرپیامقرائتخاطربهمصررهبر
.کندسازشوزیریکسويازعربی

سیاستازابتداهمانازمسکوچرانیستمعلوم. کرداشارهیمنمسألهفصلوحلزمینهدرروسیهاشتباهاتبهبایدباالخرهو
رطوبهروسیه. کردمیطرفداريآنهاپیشنهادهايوابتکاراتهمهازوکردهرويدنبالهفارسخلیجهايپادشاهیوآمریکا

ودهکرطرفداريمسکودیرینهشریکویمنجمهوررئیسصالحعبداهللاعلیسرنگونیازمشخصدلیلبدونومسکوت
کهکردتشویقراتصمیماتیاتخاذروسیهآنازبعد. پرداختیمنآمریکاییجمهوررئیسهاديمنصورازحمایتبهسپس

یغربطرفنفعبهوهاحوثیضرربهوشدهتحمیلصنعابهمسألهفصلوحلزمینهدرهمکاريشورايابتکارچارچوبدر
متحدمللسازمانامنیتشورايدرغربپیشنهاديتصمیماتهمهپايهمچنینمسکو. شدمیتماممناقشهسعوديو

طفقاوکهحالیدرکردبیشتريچههرمساعدتمللسازمانکلدبیرفرستادهعمربنجمالمأموریتبهوگذاشتهصحه
بودکردهنپیشبینیقبلازهمرایمنبهعربیتجاوزمسکو. آوردمیفشاریمنمقاماتبرآمریکاوسعوديعربستاننفعبه

. دندشنمیمتشنجاوضاعگروگانهابمبارانزیریمندرروسیهسفیرجملهازوروسیهشهروندصدهاصورتاینغیردرزیرا
.ببرندبیرونروسیجنگیناووسیلهبهعدنازراروسیهکنسولسرشدندموفقکهشدخوب

ايهتحریماعمالازبعدویژهبهداد،توضیحبود،همکاريشورايوغربنفعبهکهرامسکوهايگاماینعلتبتوانمشکل
فدراسیونباروابطتوسعهبهعربستانیهايپادشاهیآشکارمیلیبیشرایطدرواروپااتحادیهوواشنگتنسويازروسیضد

وسیهراقتصادبهودادهتنزلشدتبهرانفتجهانیهايقیمتمساعی،تشریکباآنازقبلریاضوواشنگتنتازه. روسیه
کهکنمیمفکر. شدتبدیلمسکویمنیسیاستدرتازهپدیدهیکبهالوروفسرگئیاخیراظهاراتتنها. زدندشدیديلطمه

.بودنددوراوازمیانهخاورمنطقهکارشناساناصطالحبهالتین،امریکايکشورهايبهوزیرسفرجریاندرکهباشدآنعلتش

. استهنگرفتشکلزیاديهايسالطولدرایرانباشراکتکهاستآنروسیدیپلماسیاشتباهمهمترینتردید،بدونولی
ودبینبازرگانیتبادالت. استنکردهدریافتدالرمیلیاردهادهاقتصاديبزرگهايطرحدرشرکتمحلازروسیخزانه
غربپیشنهاديهايقطعنامهبهمتحدمللسازمانامنیتشورايدرروسیه. گذردنمیسالدردالرمیلیارد1حدازکشور
کردهمساعدتایرانايهستهبرنامهپیرامونمذاکراتدرغربمنافعپیشبردبهودادهرأيایرانیضدهايتحریمدرباره
توسعهعدمعوضدردالرمیلیاردهامعادلروسیهايسالحخریدبرمبنیراسعوديعربستانهايوعدهمسکوظاهراً. است

واقعاً روسیهدرآیا. استنکردهصادرایرانبهرا300-اسهواییضدهايسامانهباالخرهروسیه. بودکردهباورتهرانباشراکت
بینجديهمکاريهرگونهبهآمریکاییطرحاساسبرایرانايهستهمسألهفصلوحلکهاندنفهمیدهمدتهمهاینطی

ر،تقوياحتمالبهیانفهمیدندراواقعیتاینواقعاًپیداست،کهاینطورداد؟خواهدپایانهازمینهاکثردرایرانوروسیه
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ملعبههمکاريمحلازمالیخساراتسعوديعربستانوبداندرارفتاراینقدرغربکهبودندامیدوار. بفهمندنخواستند
هبتعمديزدنلطمهیاواقعیتدركعدمباوري،زودنشانهاینآیاکهبزنیمحدستوانیممیفقطما. کندجبرانرانیامده
.کردجبرانچیزيبتوانمشکلاآلناست؟میانهخاوردرروسیهراهبرديمنافع

شود؟میچهیمن

نظامیانغیرولیدهندمیتلفاتهاحوثیکهاستدرست. دادنخواهنداينتیجهیمنبههواییضرباتکهاستبدیهی
سعودينعربستاهوایینیرويوندارندمهارتآمریکاییخلباناناندازهبهسعوديخلبانان. هستندحمالتایناساسیقربانیان

تواننمیکهاستروشنهماین. افتندمیجاییهرهابمبشرایطایندر. نیستبرخورداردقیقالعادهفوقهايسالحاز
امکانازراسابقجمهوررئیسهاديمنصوروشدهعدنواردآنها. کردمغلوبراهاحوثیزمینیگستردهعملیاتبدون

نیعربستاهايپادشاهیصدايوسرپرتشویقبایمنرهبرعنوانبهخوداعالموکشورکوچکقسمتبهاقلحدبازگشت
. ارددزیاديخطریمنبهنیروهااعزاممصر،براي. نیستبیشايشدهتبعیدسیاسیشخصیتاآلناو. نمودندمحرومغرب،و

دارناپایمواضعوشدهتقویتگراییاسالمگردند،بازکشوربهمصريشدهکشتهنظامیانهايجسدحاويهايتابوتاگر
هزار150یمنمرزدرگویاکههمسعوديعربستانبرايیمنخاكبهورود. شدخواهدترضعیفهمبازکشوردرالسیسی

پادشاهآمدنکاررويوسابقپادشاهاخیروفاتازبعدپادشاهیاین. استخطرناكنیزاست،کردهمتمرکزراخودسرباز
. تاستوأمامنیتهايسرویسوارتشدولتی،دستگاهکادرهايجابجاییروندباکهکندمیتجربهرادشواريمرحلهجدید

تند،نیسجهانآورانرزمبهترینکههاییسعوديتلفاتشرایطایندرکههستنداستادچریکیجنگدرهاحوثیعالوه،به
نعربستاشرقیاستانشیعیاناگر. آوردخواهدوجودبهراسعوديپادشاهیثباتیبیخطرامرهمین. بودخواهدوحشتناك

.بودخواهدزارسعوديکشوراوضاعکنند،قیامحوثیشیعیانباهمبستگینشانهبهبحرینشیعیانوسعودي

بفرستد،منیبهراخودنیروهايکردپیشنهاداساسهمینبرواستوابستهسعوديمالیجیرهبهکهپاکستانکمکبهتوسل
تشکیل.نیستبرخورداراسالمیهايهمکاريسازمانومللسازمانمجوزازونیستعربیکشورپاکستان. استنابابیگزینه

ایدبنیروهااینتازه. نیستايسادهکارشد،پیشنهادعربکشورهاياتحادیهاجالسدرکهعربیمشتركمسلحنیروهاي
باهاجنگهمهبرندهکهآیندنمیبراسراییلوجبینیمکشورپسازعربمیلیونصدهاشوند؟تشکیلکسیچهعلیه

تأکیدوزنندمیدادفلسطینملتازحمایتازمنظمطوربهحالعیندرهاعربولی. استشدهعربیمشتركنیروهاي
رايبیاایران؟علیهشود؟میساختهکسیچهعلیهارتشاین. کنندآزادهاصهیونیستازراقدسخواهندمیکهکنندمی

بههادعوتاکنونهمعلتهمینبهکنند؟زندگیسعوديوآمریکاییپاشنهزیرخواهندنمیکهخودهايملتسرکوب
توسل. دشپیروزهاحوثیبرزوروسیلهبهتنهاتواننمیکهاستروشن. استشدهشنیدهیمنیداخلیگفتگويازسرگیري

حادبسیارهمینطورکهسنیوشیعهمناقشهآتشوشوددائمیمذهبیجنگمرحلهواردیمنکهشدخواهدباعثزوربه
بانیپشتیازصالحعبداهللاعلیولینداردنیرومنديطرفدارانیمنداخلدرهاديمنصور.  شودورشعلهبیشترهمبازاست،
.نداردهاحوثیباائتالفتشکیلجزراهیاکنونواستبرخوردارکشورمسلحنیروهايعمدهبخش

******



201511آوریل–43شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

ادهالعفوقجدیدمناقشهکنند،تنبیهراایرانومتحدهایاالتخواستندکهمتحدانشوریاضکهگرفتنتیجهتوانمی
ارمژاندنقشایفايبهقدشفعالًسعوديکشور. داشتنخواهدخوشیعاقبتکاراین. نمودندتحریکراايمنطقهخطرناك

،کندمیرفتارآالتچینیدکاندرفیلمانندتمامنزاکتیبیباکهکشورایناززیاديهايعرب. رسدنمیايمنطقه
قهمنطدرراخودنفوذآمیزمسالمتراهازونفسبهاعتمادباکهایرانتردید،بدونولی. ندارندراآندیدنچشمومتنفرند

وعراقنفعبههمچنینمناقشهاین. بردخواهدسودیمندرجاريدرگیريازکند،میتقویتمیانهخاوروفارسخلیج
وديسعوعربستاناآلنزیرابکنندبیشتريراحتیاحساستوانندمییابد،ادامهیمنجنگکهزمانیتاکهاستسوریه

کند،اررفتمبهموانفعالیصورتبهسابقمانندروسیهاگرولی. نیستکشوردواینبهحواسشاناشعربستانیمتحدان
.بردنخواهدسوديقطعاً 
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شود؟میچهآنازبعدولیآمدهعملبهمیانیمرحلهگفتگويلوزان

یعنیلوزانمذاکراتمثبتنتیجهانتظاردرکهاحساساتشدت
موافقتنامهاساسیاصولخصوصدر»میانیتوافقات«بهدستیابی

درجهبهآوریل2صبحتاشد،میمشاهدایرانايهستهبرنامهدرباره
وزیرالوروفسرگئیظهرحوالیاظهارات. یافتارتقامسکوتهیتسري

کلیديمسایلدربارهتوافقاینکهبرمبنیروسیهفدراسیونخارجهامور
حالعیندرولیکردکمعمومیتنشازحديتااست،شدهحاصل

.نیستکاردربزرگیپیشرفتکهگردیدروشنهمهبراي

ماوخودمتحدانآمریکا،کنگرهبهطوالنیاینقدرمدتطیآمریکاخارجهاموروزیرکريجانوجمهوررئیساوباماباراك
ریباً تقتهرانبامعامله«اینکهو»رودمیپیشوجهبهترینبهچیزهمهایرانباروابطدر«کهکردندمیتلقینجهانبقی

شرایطایندر. کردندباورراهاحرفاینخودشانکهشودحلفنیناچیزمسألهچنداستکافیحاالو»استشدههماهنگ
حده،متایاالتکنگرهدرخواستبهبناکهرالوزانبهخودسفرمتعددکارشناسانوآمریکاییدیپلماسیرئیسکريجان

محسوبفرمالیتهنوعیکبرسد،امضابهالمللیبین5+1گروهوتهرانبینمیانیموافقتنامهمارسماه31تاآنجابایستی
–ایرانیساله36رویاروییبهکهآمریکافعلیدولت«افتخارازتوانستندمیتشریفاتیوظیفهایناجرايازبعد. کردندمی

.ببرندلذت،»استدادهپایانآمریکایی

مناظررؤیتازوکردهخوبیگردشظریفجوادمحمدباهمراهگذشتهسالنوامبرماهمذاکراتجریاندرآمریکاخارجهوزیر
کرد،میشروعراسفراینکهاو. بودخریدههمراکریسمسهدایايخودخانوادهاعضايبرايوکردهکیفسوئیسزیباي

کند،ریافتدمذاکراتالوقوعقریبموفقیتپاسبهبایستیکهرانوبلجایزهپولیقسمتکهکندفکرخودپیشتوانستمی
جاییبهدیپلماتیکآسايبرقعملیاتاینونشدعملیاوبرنامهولیبکند؟رافکراینبایستنمیچراواقعاً . کندخرجچگونه
.بوددراماتیکهايصحنهازمملوکهشدتبدیلفرسایشیاستقامتدوبهمذاکرات. نرسید

رسیدهفرانهاییسندمتنبررسیزمانظاهربهکهمارس28شنبهعصر. شدتمامگرانهاآمریکاییبرايخودفریبیاین
کشنبهیصبح. نیستدرخشاناینقدرقبلروزچندتصوراتخالفبراوضاعکهفهمیدناگهانآمریکایینمایندگیهیأتبود،

خشبانتقالیعنیموافقتنامههايشرطمهمترینازیکیکهکردنداعالمایرانرسمینمایندگان. شدشروعسردآبدوشبا
ریقطازوایرانینگارانروزنامهبهعراقچیعباس. نیستقبولقابلقطعاًداري،نگهبرايروسیهبهشدهغنیاورانیومعمده

ورکشازخارجبهذخایراینارسال. ایمکردهصرفآنتولیدبرايدالرمیلیاردهاووقتهاسالما: «گفتجهانسراسربهآنها
.»نیستسازگارماتمایالتباقطعاً 
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مذاکراتروندظریفنکات
. »گردیخارجهوزیرهرباتاگذراندبیشتريخیلیوقتظریفباکريجان«کرد،کشفلوزاندرناظرانازیکیکههمانطور

هستهامهبرنمسألهفصلوحلحساسوپیچیدهکارموفقیتافتخارتماماستدرصددواشنگتنزیرانیستتصادفیامراین
قطفمسأله. نابجاستموردایندربحثحتیواشنگتننظرازکهبکندخودآنازوبنویسدخودحساببهفقطراایراناي
آري،. بفهمدراایرانیکنندگانمذاکرهذهنیتاستنتوانستهظریفبامعاشرتمدتاینتمامطولدرکريجانکهاستاین
همیتانکتهاینآنهابرايولی. اندرساندهاثباتبهراواقعیتاینبارهاکنونتاکهدهندتنجديهايسازشبهحاضرندآنها

شکستوتسلیمعنوانبهایراندرکارشانتاشوندتبیینهاییفرمولچهوسیلهبههاسازشاینکهداردايکنندهتعیین
.نشودتلقی

اول،قرمزخط. استبرخوردارقرمزخطوطگونههمینازهمایرانولی. بکشدقرمزخطوطدیگرانبرايداردعادتواشنگتن
برگزاريشاملودهدمیایرانبهايهستههايسالحاشاعهعدمنامهپیمانکهاستتهرانبرايحقوقیکردنمحفوظ
ازيسغنیاگرحتیاست،مستقلاورانیومسازيغنیوفعالهايسانتریفیوژازبخشیحفظاتمی،آمیزصلحهايپژوهش
.آنعملیکاربردنهودارداهمیتسازيغنیخوداینجادر. باشدکاردردرصد5-25سطحتافقطاورانیوم

اینکهدارداعتقادحقبروداندمینامشروعراهاتحریماینایران. استمللسازمانهايتحریمبرخیرفعدوم،قرمزخط
هايتحریمکهشودمییادآوري. شوندلغومذاکراتاولیهمراحلدرکامل،طوربهنهوجزئیطوربهاقلحدبایدهاتحریم

نیزوبازرگانیومالیهايمحدودیتبعضیاي،هستههايفناوريوتسلیحاتتهاجمیانواعصدورحالشاململلسازمان
اختالفدستهسهقرمزخطوطهمین. باشدمیآنهاداراییتوقیفوجهاندرایرانرسمیهايشخصیتبرخیجابجاییمنع

.نشدحاصلمشخصتوافقاتآندربارهلوزاندرکهکردتعیینرانظرهایی

هادیپلماتماهه18فشانیجاننتیجه
ساسیااصولکنیم،شکافیکالبدراموضوعچارچوبیصورتبهواختصاربهاگراست؟قرارچهازطرفینمواضعحاضرحالدر

قراربهشد،حاصللوزاندرآنهاروزهچندینفرسایشیهاينشستوهادیپلماتفشردهکارماه18پیدرکهايدورهمیان
:استذیل

حدمدتبرايایراندراورانیومسازيغنیکهکردندتوافقطرفین. ایرانايهستهبرنامهزمینهدرهامحدودیتاعتبارمهلت
درمخالفانش. شوندرفعبایدهامحدودیتهمهمدتاینپایانازبعدکهاستمعتقدایرانولی. شودمحدودسال10اقل

هايسانتریفیوژتعدادایرانآن،برعالوه. شودلغوآیندهسال5طیتدریجبهبایدهامحدودیتکهورزندمیاصرارمذاکرات
اورانیوممقدارمکملمذاکراتجریاندر. دادخواهدکاهشدستگاههزارششحدودتافعلیدستگاههزار18ازراخودفعال
.شدخواهدهماهنگشود،خارجکشورازبایدکهایرانیشدهغنی
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،)شودهماهنگبایدآنهامشخصترکیبکه(مللسازمانهايتحریمبرخیکهکردندتوافقاصوالًطرفین. هاتحریمرفع
درمرحلهبهمرحلههاتحریممابقیتکلیف. شوندرفع2015سالژوئنماهدرنهاییتوافقاتبهدستیابیازبعدبزوديباید

.شدخواهدروشنتهرانتوسطحاصلهتوافقاتاجرايروندبرالمللیبیندقیقنظارتنتیجه

ایدببانکداري،ومالینظامنفت،ماننداقتصادهايبخشبهمربوطهايتحریمکهکندمیتأکیدسابقمانندایرانولی
استتنیگف. استشدهمذاکراتپیشرفتراهبرسربزرگیمانعامرهمین. شوندرفعنهاییموافقتنامهانعقادازبعدبالفاصله

هیأتدارد،»روایران«کهاطالعاتیبهبناوشدسببراامانبیجدالوبحثمذاکراتپایانیساعاتدرنکتهاینکه
. اددهشدارنهاییسندبنداینقبولازایرانیکنندگانمذاکرهامتناعصورتدرمذاکراتتركازحتیآمریکانمایندگی

درد،کردناعمالایرانعلیهاروپااتحادیهومتحدهایاالتکهايیکجانبههايتحریماصطالحبهازیکهرکهنیستتردیدي
.شدخواهدتبدیلتهرانبرغربفشاروسیلهوشدیدزنیچانهموضوعبهآینده

وافقاتتاجرايبرالمللیبیندائمینظارتاشکالدربارهطرفین. کنیمبررسیراحاصلهتوافقاتاجرايهايضمانتباالخرهو
جددماعمالچگونگیولی. شدخواهداعمالدوبارهایرانیضدهايتحریمتخلفات،کشفصورتدر. کردندتوافقایرانتوسط
ذاکراتم. استگرفتهسبقتهمهازنیززمینهایندرواشنگتنالبته. استنشدهتعیینآخرتاهنوزایرانیضدهايتحریم
بایدکهدادرأيبودجهقانوناصالحیهبهآرااتفاقبهآمریکاسنايمجلسمارسماه26روزولیبودنشدهشروعهنوزلوزان
تنامهموافقوفعلیموقتموافقتنامهشرایطازایرانچنانچهکندتسهیلراایرانعلیهیکجانبههايتحریممجدداعمالنحوه
.کندتخلفايهستهبرنامهبارهدربعدينهایی

هموافقتنامامضايوتداركروندلوزان،مذاکراتازبعدامروزه،. زندنمیدلبهچنگیمذاکراتنتایجبینیم،میکههمانطور
اتمذاکردرکهکشورهاییرسمینمایندگانکهنیستتردیدي. استنکردهچندانیپیشرفتپیشماه18حالتازنهایی

وداردجديدورنمايمذاکراترونداینکهوشدهحاصلتوجهیقابلپیشرفتکهدادخواهنداطمینانمابهکردند،شرکت
به»ستازائیدهموشکوه«اصطالحکهبگوییموبگذاریمکنارراسیاسینزاکتکهاستبهترولی. هستندخوشبینآنها

.شوداطالقلوزانمذاکراتنتایجبهتواندمیوجهبهترین

******

یرغشکننده،بسیارشد،هماهنگکهآنچهحتی. استواقعیتوحقیقتازدورلوزاندرشدهحاصل»پیشرفت«دربارهبحث
اعضايبامارسماه31روزمذاکرات،وضعیتدربارهکريازاطالعاتدریافتازبعداوباماباراك. استپذیربازگشتومطمئن
دنبایجوزفآنهامیاندر. دادتشکیلاضطراريجلسههستند،خارجیسیاستوملیامنیتمسئولکهخودتیمکلیدي
ینچنآنهابحثموضوع. بودندجمهوررئیسملیامنیتدستیاررایسسوزانودفاعوزیرکارتراشتونجمهور،رئیسمعاون

اسخپوقعاسرعدرماکهآیدمینظربه»کنیم؟چکاربایدحاالواسترفتهفشاربارزیرماانتظارحدازکمترایران: «بود
.کردخواهیمدریافتراسئوالاینآمریکایی
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»قاطعائتالف«توهمیوحدت
پانکراتنکوایگور

ازحمایتابرازبهنسبتپاکستانوترکیهمصر،آسايبرقاقدام
برسئوالبسیارانداختند،راههاسعوديکهیمنعلیهعملیات

آنواستروشنجنگاینازریاضغاییهدف. استانگیز
وآنکاراقاهره،آیاولی. باشدمی»ایراننفوذگسترشبامقابله«

کنندمیسعیاینکهیاهستند؟هدفاینشریکهمآباداسالم
همهازقبل»قاطعتوفان«ازحمایتوائتالفدرشرکتطریقاز

نمایند؟حلراخودمسایل

سئوالبااً غالبکهاستکردهبروزآسابرقطوربهگوناگونیهاينابسامانیهموشدتشکیلآسابرقطوربهائتالفهمالبته
سمقداتحادیه«وریاضتمایالتچیست؟یمنجنگدرشرکتازائتالفاعضايهدفکهاستاینآنوداردارتباطاساسی

نشاندهیمنجمهوريریاستمقامبهراهاديمنصورآنها. استروشنکمابیشآن،ریاستتحت»فارسخلیجهايپادشاهی
شورکازرااوکهبدهنداجازهرود،میایرانباروابطداشتنبهظنسوءآنهادربارهکههاحوثیبهنیستندحاضرحاالوبودند
دادهکیلتشائتالفندارند،رااودیدنچشمهاسعوديکهیمنسابقرهبرصالحعبداهللاعلیباهاحوثیتازه. بیاندازندبیرون

.اند

صورمناعادهشاملآنهااکثرحدبرنامه. باشدمیعملیاتاینعواملعالقهموردپیروزيگزینهدوبرناظر»قاطعتوفان«طرح
رتمحدودحداقلبرنامه. باشدمیکشورسراسربرائتالفکمکبههاديبهوفادارنیروهاينظارتبرقراريوقدرتبههادي
اندهربستهمنطقهیکبهکشور،شمالبهصالحطرفدارانوهاحوثیکهشدخواهدمحسوبیافتهتحققصورتیدرواست
سازمانطریقازکنندمیسعیهمچنین»مقدساتحادیه«هايدیپلمات. شوندمحاصرهدریاوزمینهوا،ازآنجاکهشوند
میايزنندهوشدیدبحثچینوروسیههايدیپلماتبامنظورهمینبهوکننداعمالگروهاینعلیههاییتحریمملل

.کنند

ملیعزمینیعملیاتبدونتواندنمیهاگزینهازیکهیچکهاستآناکثرحدبرنامهکردنعملیراهسربرمانعترینمهم
میایرانهاينشاندهدستوشورشیانراآنهاهاسعوديکهدادشکسترانیروهاییهواییضرباتوسیلهبهتواننمی. شود
مقاومتائتالفینیروهايهايبمبارانازنظرصرفورساندهاثباتبهراادعااینصحتهاحوثیآوریل،2دیروز،.  نامند

هرشاینبروسیلهبدینو. آوردنددرخودتصرفبهراعدنالمعاشیقجمهوريریاستکاخوکردهسرکوبراهاديطرفداران
.نمودندبرقرارنظارتاست،کشورجنوبیقسمتپایتختکه



»قاطعائتالف«توهمیوحدت16
.............................................................................................................................................................

از»خلیجسپر«ائتالف. آوردعملبهرازمینیعملیاتخودهايارتشازاستفادهباتنهانیستقادر»مقدساتحادیه«ولی
. استجهاننظامیهايهزینهباالترینازیکیمنطقههايپادشاهینظامیهايهزینهوشدهاشباعهاسالحترینمدرن

بعدبه1962سالازآنها. کنندمیفرقبحرینشیعیانباصالحطرفدارانوهاحوثی. بجنگدبتواندکهنیستکسیآنجاولی
د،شونمیتبلیغاینقدرکهسعوديگارداعضايکهحالیدرکردندمیپابر»جدیديویتنام«متجاوزینبرايهرازگاهی

د،انشدهملحقمقدساتحادیهبهکههاپاکستانیوهامصريکهامیدوارندهاسعوديعلتهمینبه. شوندنمیآنهاحریف
آنکارایرازکنندشرکتهاديبهوفادارارتشتشکیلرونددرترکینظامیمربیانوبگیرندخودعهدهبررازمینیعملیاتبار

.شودمیشروعباریکیوحساسهايسئوالزمینهایندر. استنمودهاعالم»قاطعتوفان«ازراخودحمایت

اردوغانهايانگیزه
عملیاتآغازبامرتبطخبرهايترینداغازیکیبهیمناوضاعبارابطهدرترکیهجمهوررئیسایرانیضدشدیداظهارات

یراناطلبیقدرت: «بودندقراراینازبرد،کاربهعلنیسخنانطیاردوغانکهاصطالحاتی. استشدهتبدیل»قاطعتوفان«
. ..»بگذارندخودحالبهرایمنبایدآنحمایتموردتروریستیهايگروهکوایران... «»شودمیتحملقابلغیرمنطقهدر
گونههر«وعدهسخنرانی،اینمنطقیپایان. »بگیردراآنجايخواهدمیکهجنگدمیداعشباخاطراینبهفقطایران«

.بود»قاطعائتالف«وسعوديعربستانبهترکیه»مساعدت

سفروآوردندزبانبرشدیديمطالبهمایرانیسیاستمداران. نگذاشتجواببیرالفظیحمالتاینتهرانکهاستطبیعی
هبودهادیپلماتاخراجحتیشاهدترکی–ایرانیروابطنوینتاریخچه. رفتسئوالعالمتزیراسالمیجمهوريبهاردوغان

حرانیبهايپدیدهتعدادکهآمدوجودبهبرداشتاین.  استنکشیدهعالیسطحسفرهايباهابازيبهکارکنونتاولیاست
تنهاهنائتالفبهراخودکشورالحاقاستمایلجداً ترکیهجمهوررئیسوکردهکیفیرشدناگهانآنکارا–تهرانروابطدر

.کنداعالمهمایرانیضدبلکهیمنیضد

اتحادیه«نمایندگانازیکی. کردندابراززیاديتردیدوشکاردوغاناظهاراتایندربارهعربیکشورهاياکثررهبرانولی
ودخجویانهجنگشعارهايبااوکهکنندمیفکرزیاديعده: «داشتاظهارالمونیتورنفوذبانشریهبامصاحبهدر»مقدس

دعوا»المسلمیناخوان«بااردوغانروابطخاطربهترکیهباکه) فارس(خلیجهايپادشاهیباراخودروابطکندمیسعی
.»کنداقدامایرانعلیهاستحاضرواقعاً اوکهکندمیباورکسیکمتر. کندتقویتدارند،

هکجدیدعثمانیهاياندیشهویمندرریاضغاییاهدافایران،باضدیتباکهکاربرديهايانگیزه. استهمینواقعیت
یاستسازآنکاراالبته،. دهدمیتشکیلرااردوغانبیاناتاساسدهند،مینسبتترکیهجمهوررئیسبهکارشناسانبرخی
. دباشداشتهجديوآشکارمناقشهایرانباموضوعاینسرکهحديتانهولی. استمنزجرشدتبهسوریهوعراقدرتهران

.استترکیهاقتصادوضعیتجملهازودیگرمسایلنگرانبیشترحاضرحالدراردوغان

بربالغکشوربزرگشرکت500هايبدهیکهشودمیمعلوماستانبولصنعتیاطاقشدهمنتشرجدیداً هايگزارشاز
اقتصاددانانودولتکهاسترسیدهدالرمیلیارد280بهترکیهخصوصیبخشجمعیبدهی. استشدهآنهاسرمایه132,4%
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برايمدتکوتاههايگذاريسرمایهیعنی»داغپول«بهحاضرحالدرآنکارا. دانندمیبزرگیمشکلراوضعاینحقبر
ازحمایتنمایشضمناردوغانکهبرخوردارندپولاینازفارسخلیجحاشیههايپادشاهی. دارداحتیاجمالیثباتتأمین

.کندپیدادسترسیپولاینبهکندمیسعیریاض،سیاست

امدیگر،عبارتبه. بکندمضاعفراخودسیاسیسرمایهیمن،درگیرطرفینبینگريمیانجیراهازخواهدمیهمزمانوي
عموضاینترکیهخارجهاموروزیراغلوچاووش. هستیمسعوديمنافعراهدرجنگیدنبهمیلیبیومحضگريحسابشاهد
آننظامیرکتشازولیکندمیپشتیبانیسعوديعربستانازآنکاراالبتهکهدادتوضیحوکردبیانصریحاً راترکیهگیري

.کندکمک»سیاسیگفتگوي«دادنترتیببهتواندمیفقطترکیه. نیستخبري»قاطعتوفان«در

دارددیگريتمایالتوکندمیجبرانراخودهايبدهیقاهره
کشوراین1962-1970هايسالداخلیجنگزماندرخصوصبهیمنمناقشاتدرمداخلهاسفناكتاریخچهازقاهره

هامصريعمومیتلفاتزمانآندر. بودندمستقریمندرمصرينظامیهزار70حدودداخلیجنگاوجدر. استبرخوردار
امیدهن»مصريویتنام«گاهیکهیمندرجنگیعملیات. بودندشدهکشتهآنهاازنفرهزاردهکهبودشدهنفرهزار26بربالغ
تشکسعللازیکینیزودادقرارمالیورشکستگیآستانهدرراکشوراینوکردهرمقبیزیاديحددرراقاهرهشود،می

.شداسراییلواعراببین1967سالجنگدرمصرفاحش

رزموسینامنطقهاست،شدهگذاشتهبحرانمنگنهاليمصراقتصاد. شودمیتکراردوبارهتاریخیحوادثآناول،وهلهدر
»کنندگانبهتوائتالف«درشرکتبرمبنیالسیسیتصمیم.  اندشدهتبدیلگرایاناسالمباجنگواقعیهايجبههبهلیبی

مصرينظامیانوقاهرهکهاستدالرمیلیارد23مبلغکردنجبرانآن،علتتنهاکهداردشباهتمحضماجراجویییکبه
.اندکردهدریافت،»المسلمیناخوان«طرفازجمهوررئیسمرسیمحمدسرنگونیزمانازیعنی2013سالجواليماهاز

. کندختبازپرداراخودبدهیبایدالسیسیعبدالفتاحآري،. استهاگذشتهتکراراینکهآیدمینظربهاولوهلهدرفقطولی
درمقدساتحادیهکهکندجلبخودکشوربهراهاییگذاريسرمایهکندمیسعیریاضازحمایتنمایشباهمچنیناو

سعی»قاطعائتالف«درشرکتضمنکهنیستکسیالسیسیولی. دادراآنوعدهالشیخشرمدرجاريسالاقتصاديمجمع
.کندحلرامصرتماموخوددولتمسایلسلسلهنکند

تاریخی،هايدرسبهعنایتبایمنعملیاتدرآنشرکتواستدورگراییآرمانگونههرازریاضباخودروابطدرقاهره
اهداف. بیاندازدخطربهراخودجانسعوديمنافعراهدرکهبکندرافکرشتواندنمیحتیمصرارتش. استمحدودبسیار

:استذیلقراربهمصراساسی

ندبالمبابتنگهازهاکشتیبالمانععبوربهمنوطکهکندتأمینراسوئزکانالراهبرديامنیتاستصدددرقاهرهاوالً،
.استعدنخلیجوسرخدریايبین



»قاطعائتالف«توهمیوحدت18
.............................................................................................................................................................

میلیارد5,4برابرسوئزکانالفعالیتمحلازمصردرآمدهاي2014سالدرتنهازیراداردعظیمیاهمیتمصربرايمسألهاین
سرمایهومصرمقاماتگمانبهکهشودمیساختهکیلومتر72طولبهسوئزدومموازيکانالآن،برعالوه. بودشدهدالر

هرهقاهايدرآمد. »کردخواهدتبدیلجهانیاقتصادقطبوجهانصنعتیمراکزبزرگترینازیکیبه«راکشوراینگذاران،
.یافتخواهدافزایشبرابرسهتقریباًارتباطیهايراهاینازبرداريبهرهمحلاز

وعلیفسوئزکانالوقفهبیفعالیتراهدردریاییدزدانیاهاحوثیازاعمکسیچهبانیستمهممصربرايامر،حقیقتدر
میلیارد14حدودبههاکشتیعبورمحلازدرآمدهاشدهریزيبرنامهسطح2023سالتاکهاستاینمهم. بجنگدآینده
ودخمرادبهقاهرهکهموقعیهر. نداردجایگاهیهیچمصرمقاماتهايبرنامهدر»ایرانیطلبیتوسعه«بامبارزه. برسددالر

واهدخطفرهقاطعائتالفدرجديکمابیششرکتازممکنبهانههربهکند،تأمینراکانالوتنگهنسبیامنیتوبرسد
.رفت

وندکاصالحمتحدهایاالتباراخودروابطکندمیسعیکرد،اعالمسعوديعربستانمنافعازراخودحمایتکهمصرثانیاً،
.نمایددریافتراآمریکایینظامیکمکدوبارهخواهدمیتر،دقیقعبارتبه

. ستاکردهاعالمراقاهرهبانظامیهمکاريازسرگیريکنونتاواشنگتنزیرااستیافتهدستهمهدفاینبهواقعدرمصر
استحاضریطوالنوقفهازبعدواشنگتنکهکردتأکیدنیزمصرجمهوررئیسباپیشروزچندتلفنیگفتگويدراوباماباراك

.گیردسرازرالیبیمرزوسیناجزیرهشبهامنیتتأمینزمینهدرجملهازودیگرهايزمینهبرخیدرهمکاري

ینههزپرداختبهرامتحدهایاالتوهاسعودياو. است»سیاسیمعادالتاستاد«واقعاًکهدادنشانهمزمینهایندرالسیسی
زاحمایتمعنیبهامراینآیاولی. کردواداردارد،نیازبدانقاهرههمهازقبلکهسوئزکانالامنیتتأمینجهتدرعملیات

خپاسکند؟مساعدتیمنعملیاتغاییاهدافبهدستیابیزمینهدرریاضبهتواندمیچطورواستسعوديهراسیایران
.نیستروشنسئوالاین

اینکهدوجوباکهکنمخاطرنشانمایلمفقط. داردنیازايجداگانهبحثبه»قاطعتوفان«عملیاتدرآباداسالمشرکتموضوع
اینبهانپاکستارتشونخبگاندارد،تنگاتنگیارتباطسعودآلمالیمنافعبافعلیوزیرنخستشریفنوازخانوادهتجارت
ربستانعبهمستقیمتجاوزصورتدرما: «کنندمیاعالمصریحاً آنها. کنندشرکتسعوديماجراجوییدرنیستندحاضرمنظور

»کند؟نمیتهدیدراریاضمستقیمخطرکهاآلنولیشتافتخواهیمکمکبهفوراًسعودي

******

درایرانیطلبیتوسعهباجداًهستنددرصددکهآنهایی. نیستبیشافسانهیک»قاطعائتالف«شدهتبلیغوحدتانجام،سر
اینازهکآنهاییولی. ندارندنظامیکافیامکاناتکاراینبرايها،پادشاهی»مقدساتحادیه«اعضايیعنیکنندمبارزهیمن

صدققطعاًولیببرندبیشتريهرچهسیاسیومالیسودهاپادشاهیازخودحمایتازکنندمیسعیبرخوردارند،امکانات
.بجنگندایرانعلیهوریاضمنافعراهدرجديطوربهندارند
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»عربیناتوي«اندیشهاحیايجهتدرتالش
آلکسییفوالدیمیر

ریاستتحتائتالفیتوسطکهیمنبههاعربفعلیتجاوز
احتمالدربارهبحثباعثمیاید،عملبهسعوديعربستان
. ندکتأمینراايمنطقهامنیتبایدکهشد»عربیناتوي«تشکیل
علیهبایدسیاسی–نظامیپیماناینکهاستاینفقطسئوال

وعربیکشورهاينیروهايوجودشود؟تشکیلکسیچه
شدهقیدعربکشورهاياتحادیهاساسنامهدرآنهافرماندهی

شدمیاستفادهاسراییلباهاجنگدراصلاینازگاهی. است
وکمیبرتريازنظرصرفهمیشههاجنگایندرهاعربولی

هايسالحازکهاسراییلحاضرحالدرکهاستروشن. خوردندمیايجانانهتودهنیشوروياتحادحمایتوخودنظامی
از. شودنمیمطرحنیروهاایندشمنعنوانبهکند،نابودجمعاًراعربیهايارتشهمهتواندمیواستبرخوردارايهسته
هانجدرشیعیاننفوذگسترشبهگویاکهاستایراندشمن،این. استشدهاختراعدیگردشمنکهگرددمیمعلوماینجا
اییفرمانروبارزیرنیستندحاضرکهشودمیانجامعربیهايکشورازدستهآنعلیهکاراینطبیعتاً . استپرداختهعرب

زاعراقحتیشایدوسوریهویمنعلیهتوانمی. بروندفارسخلیجحاشیههمکاريشورايدراقمارشوسعوديعربستان
است؟بینانهواقعاندازهچهتااندیشهاینببینیمولی. کرداستفادهنیروهااین

قدیمیاندیشهعنوانبهعربیناتوي

کشورهايهمکاريشورايکمکبهکردسعیعربیرنگینهايانقالببحبوحهدرمتحدهایاالت2012سالتابستاندر
ناتوي«مشروطعنوانتحتايمنطقهمسلحنیروهايوکردهمتحدراهاکشوراینهايارتشفارسخلیجحاشیهعربی
در. ماندناکامطرحآنولیشدمیتشکیلایرانبامقابلهبراينظامیپیماناینهمزمانآندر. آوردوجودبهرا»عربی
یرانابامقابلهبرايعربینظامیواحدهايازبودکردهسعیاسراییلیمستشارانمشارکتبا2011سالدرآمریکادولتواقع،
هايپادشاهیمسلحنیروهايبرعالوهبودقرار. بودنرسیدهجاییبههاتالشاینولیدهدتشکیلمسلحنیروهاينوعیک

ایرانیضد»ايمنطقهدفاعی«پیماناینعضوعربی،کارمحافظههايرژیمیعنیمراکشواردنهايارتشفارس،خلیج
تبدیلآناساسیمحركنیرويبهقطرعربی،کشورهايمیاندرکهشدشروعلیبیجنگآغازباطرحایناجراي. شوند

ایاالتوعربستانیهايپادشاهیشدیدهاينگرانیشد،سرکوبخشونتباسعودينیروهايتوسطکهبحرینبحران. گردید
.بودانگیختهبررامتحده
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اآنهنظامینیازهايهمکاري،شورايعضوکشورهايهايارتشادغامبازیرابودمتحدهایاالتنفعبهکامالً تحوالتاینهمه
عالوه. گرددبرخوردارکشورهااینبهخودگرانهايسالحبیشترمقادیرفروشامکانازمتحدهایاالتویابدافزایشبایستی

رکتشضرورتازرامتحدهایاالتوزدهدامنراهاسنیوشیعیانمیانمناقشهکهشدمیتشکیلایرانعلیهارتشیآن،بر
ابطروبهبودبرناظرکهخودايمنطقهجدیدراهبردبههنوززمانآندراوباماباراك. کردمیرهاایرانبادرگیريدرمستقیم

قبعباهمزمانخواستندمیهاآمریکایی. بودنیافتهدستاست،غربینفوذمداربهایراناسالمیجمهوريجلبوتهرانبا
طریقاینازشدمیطبیعتاً . آورندوجودبهرامنطقهدرخودحضورجدیداشکالافغانستانوعراقازخودنیروهاينشینی
راهبردياهمیتمتحدهایاالتبرايکشورهااینکهگرفترافارسخلیجعربیهايپادشاهیبهعربیبهارگسترشجلوي
.دارند

عربیناتويسويبهنخستهايگام

:بودشدهختمذیلمواردبهواشنگتندستاوردهايزمانآندر

ورايشعضوکشورهايویژهواحدهايعضویتبا»عربستانجزیرهشبهسپر«عنوانتحتسریعواکنشنیروهايتشکیل-1
.کردتجاوزبحرینبهلشکرهمینکهدادتشکیلراآنهستهسعوديعربستانشدهمکانیزهلشکریک. همکاري

.استکردهشروعراشوراترکیببهفقیرنسبتاًکشوردومراکش،واردنجلببررسیکهکرداعالمهمکاريشوراي-2

درحاضرحالدرآناساسیمراکزکهناتوموشکیضدسپرعنوانبهکهکردندتوافقهمکاريشورايعضوکشورهاي-3
عربستانکویت،درمنظورهمینبهمتحدهایاالت. کنندفعالیتاند،شدهواقعترکیهدروروسیهاروپاییمرزهايامتداد

مطرحبهانهعنوانبهرا»ایرانیتجاوز«دفعوکردمستقرراپاتریوتهواییضدسامانهچنداماراتوقطربحرین،سعودي،
نبمباراوموشکیضربهکردنواردبرايریاضپشتیبانیبااسراییلومتحدهایاالتهماناکهاستحالیدراینو. نمود

.شدندمیآمادهایراناسالمیجمهوريايهستهزیرساختتأسیسات

کردیمبیشتريچههراستقبالیمنوعراقسوریه،لیبی،مناقشاتدرقطروسعوديعربستانمشارکتازمتحدهایاالت-4
نیروهاياعزامضرورتازراواشنگتنودهندافزایشآمریکاییهايسالحخریدراهازراخودنظامیتوانکشوردواینتا

ابآنهاکهبودندفهماندهمتحدهایاالتبههمزمانآندرعربستانجزیرهشبهکشورهايبرخیولی. کنندرهاخودمسلح
تنشوکننداتخاذتندياینقدرمواضعایرانبهنسبتنیستندحاضرخودمسلحنیروهايروحیاتوداخلیاوضاعبهعنایت

شهمناقبروزصورتدرزیرابخشندشدتنظامیبعددرسپسوامنیتوسیاستزمینهدرابتداراکشوراینباروابطدر
رساختزیصورتایندرکهرفتمیاحتمالهمهازقبل. شدخواهندتبدیلتهرانمثلبهمقابلهضربهاولقربانیبهمسلحانه

.شودمنهدمفارسخلیجساحلدرآنهاگازيونفتی

جنگیعملیاتهمههستندصدددرهاامریکاییکهشدندمطلععربیکشورهايبرخیاطالعاتیهايسرویسحالهماندر
سیاسامنافعوتوجهثقلمرکززیرادهندکاهشرامنطقهدرخودنظامیحضورتدریجبهوگذاشتهآنهادوشبرراايمنطقه
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یمعربیکشورهايترسونگرانیباعثاندازچشماین. کردخواهدمنتقلاقیانوسیهوآسیامنطقهبهمیانهخاورازراخود
درخودنظامیتعهداتازمتحدهایاالتامتناعجلويخواهندمیاساسهمینبرآنها. نداردثباتآنهاداخلیاوضاعزیراشود

ايخاورمیانهجدیدراهبردقالبدرتهرانباروابطسریعنزدیکیبه2013سالپاییزدراوباماباراكتازه. بگیرندرامنطقه
کهشدشروعروسیهباشدیدرویاروییآغازواوکراینیمناقشهدرآمریکامداخلهیعنیدیگرمهمعاملآنازبعد. دادتنخود
.گردیدمیانهخاوراموردرآمریکامشارکتبیشترکاهشباعثعاملاین

هدفبهراهسربرداخلیمشکالت

عربستانرهبريخواهندنمیودارندجديهاينظراختالفهمبافارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشوراياعضاي
رداربرخوشورااعضايمیاندرارتشنیرومندترینازسعوديعربستانکهاستدرست. نمایندقبولچراوچونبیراسعودي

خودیتامنازدفاعوظایفواگذاريبهآنهامیلیبیباعثسعوديعربستانرهبريدربارهشورااعضاياکثربدبینیولیاست
نظامیانهايهزینههمه%40ازبیش. شودمیايمنطقهسیاسینظامیساختاریکسرپرستیتحتحتیکشور،اینبه

يهمکارشورايعضوکشورهايکلیجمعیتسومدو. شودمیسعوديعربستاننصیبآفریقاشمالومیانهخاورکشورهاي
خودبهراسهمهمینتقریباً همکاريشورايمسلحنیروهايدرسعودينظامیان. کنندمیزندگیسعوديعربستاندر

یبرخکهنیستتعجبجايشرایطایندر. باشدمیسعوديعربستانمالهمشوراهايهواپیماازنیمی. انددادهاختصاص
عوديسعربستاندستبهنظامیمتحدسازمانریاستافتادننگران) کویتوقطرعمان،(فارسخلیجحاشیهدیگرکشورهاي

.کنندمیمقابلههمکاريشورايتقویتجهتدرریاضهايتالشبااساسهمینبرآنها. هستند

کرداحیاراقدیمیاندیشهیمنبهعربیتجاوز

بهمصرالشیخشرمدرعربیکشورهايسراناجالسدرکرد،شروعرایمنجنگجاريسالمارسماه26روزکهائتالفی
سعوديعربستانومصرمسلحنیروهاي. نموداعالمرا»عربیواحدارتش«تشکیلهدفجاريسالمارسماه29تاریخ

بلوك.شدنداعالماساسیدشمنانپردهبیمتحدانشوایرانکهحالیدردهندتشکیلرامتحدنیروهاياینهستهبایستی
معلومبعرکشورهاياتحادیهسراناجالسدربیاناتاز. شودگرفتهنظردرالگوعنوانبهعربیواحدارتشبرايبایستیناتو
عزامابایدکجابهونیروهاکدامکردخواهدتعیینلزومصورتدرناتومانندکهشدخواهدتشکیلواحديستادکهشودمی

.شودتشکیلسریعواکنشمشتركواحداستقرارهمچنین. شوند

ارتشتشکیلدربارهايقطعنامهعربکشورهاياتحادیهعضوکشورهايخارجیسیاستنهادهايسرانمارسماه28روز
اتحادیهلکدبیرالعربینبیلبههمزمان. شدگنجاندههاکشورسرانجلسهروزدستوردربعدروزکهکردندتأییدعربیواحد

مسلحهاينیروتشکیلمنظوربهعربیهايارتشستادهايسرانباآیندهماهیکظرفشددادهدستورعربکشورهاي
دهاينبرتجربهکهندانستبعیدکرد،سخنرانیعربکشورهاياتحادیهجلسهدرقبلروزکهوي. دهدانجامهارایزنیمتحد

عربرهايکشواتحادیهکلدبیرمارسماهاوایلکهاستگفتنی. دهدتشکیلراآیندهائتالفتشکیلاساسیمندرمشترك
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برممضرورت: «بودگفتهزمانآندرالعربی. بودکردهدعوتداعشگروهکبامقابلهبرايمتحدنظامیساختارتشکیلبه
.»استشدهفراهمبپردازند،تروریسمبانبردبهبتوانندکهعربیمنظورهچندینمتحدنیروهايتشکیل

شکستبهمحکوماندیشه

ویتعضبافارسخلیجحاشیهکشورهايدفاعیپیماناکنونهمکهچراکردباوررااندیشهاینموفقیتبتوانمشکلولی
هشبسپرویژهواحدوهواییودریاییمتحدنیروهايازآنها. داردوجودعمانوبحرینکویت،قطر،امارات،سعودي،عربستان

دمگوشتبهراخودکوچکهايارتشخواهندنمیهمکاريشورايعضوکشورهايولی. هستندبرخوردارعربستانجزیره
تسلیحاتونفراتشمارنظرازارتشترینبزرگمصرارتش. شوندقایلمصربرايرانقشاینحاضرندآنها. کنندتبدیلتوپ
ولیندکمیدریافتتسلیحاتخریدونظامیاموربرايدالرمیلیاردیکازبیشواشنگتنازسالهرتقریباًارتشاین. است

چندانیآمادگیالذکرفوقنقشایفايبرايخود،ارتشافسرانوسربازانمیاندرگرایانهاسالمقويروحیاتبهتوجهبا
اخوان«نفوذآنجادرکهباشدخودداخلیثباتتأمینفکربهسعودي،هايماجراجوییدرشرکتجايبهبایدمصر. ندارد

نددارتوجهیقابلنظراختالفزیاديهايزمینهدرسعوديعربستانومصرآنبرعالوه. استقويحدازبیش»المسلمین
نیازصرممالیمسایلحلبرايسعوديعربستاننفتیدالرمیلیاردهابهمصرجمهوررئیسالسیسیکهاستحالیدراینو

.دارد

ناراضیمنطقهدریکجانبهفرمانرواییبرايهاسعوديهايتالشازمتحدهایاالتحتیوهاعربازبسیارياکنونهم
برايفقطسعوديعربستانریاستبهفعلیائتالفکهاستشدهروشنیمنبهعربیتجاوزآغازازبعدهفتهیک. هستند

شدهیلتشکایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتکردنمختلبرايوسوریهوعراقیمن،درتهراننفوذتقویتازپیشگیري
وجديخطربهزمینیعملیات. ادعاستاینمصداقیمن،درزمینیعملیاتآغازبهائتالفاعضايآشکارمیلیبی. است

درودختصرفبهجدیديمناطقوکردهحرکتیمنجنوبسمتبهموفقیتباهاحوثیتازه. استآبستنسنگینتلفات
اندشدهمتوجهنهایتاً لوزانآوریل2مذاکراتمعینموفقیتازبعدفارسخلیجدیگرهايعربوهاسعوديتازه. آورندمی
شمندایران،کهحاال. کنندتبدیلخودايمنطقهشریکبهراتهرانکهدارندنشدنیپنهانوآشکارآرزويهاآمریکاییکه

دارد؟وجودنیازيچهعربینیروهاياینبهشود،میآمریکادوستعربیناتوياساسی

******

آنژاندارموعربجهانیکتايرهبرراخودوشدهخودبازيسرگرمحدازبیشیمنهايبمبارانآغازباسعوديعربستان
سالخوردهامحکتنگخیلیبرداشتنتیجهاینکهاستنیاموختهچیزيبدانرنگینهايانقالبهايشکست. استکردهتصور

هبمتحدهایاالتاگر. هستندشکستبهمحکومسعوديعربستانجنگیهايماجراجویی. استمعاصرجهانازپادشاهیاین
گرانیبهايبایدآنهاصورتایندرولی. رسیدنخواهندجاییبههاسعودينزند،دستیمنعلیهجنگدرنظامیشرکت

دستزاسعوديعربستانشکستصورتاینغیردر. کنندسازشتهرانباواشنگتنروابطنزدیکیروندادامهباوپرداخته
هررد. ماندنخواهدباقیفعلیصورتبهاینازبیشکهکنداندازيراهراسعوديپادشاهیفروپاشیروندتواندمیهاحوثی
دنبالارسوریهوعراقکند،میحرکتپیشبهنفسبهاعتمادباايمنطقهوالمللیبینسطوحدرشرایطایندرایرانحال،
.نمایدمیتقویتراخاورمیانهشیعیقوسآرامطوربهوبردمیخود
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استجنایتها،سعوديکاریمندربارهايخامنهعلیاظهارات

می»دومافغانستان«مستدلطوربهپیشهامدتازرایمن
ازمملوکهاستمنطقهکشورهايفقیرترینازیکیاین. نامند

دارايهايانسانبحرانیمیزانواسلحهافراطی،هاياندیشه
جنگحالتدرکهاستسالهادهکهکشورياست؛جنگسابقه
مداخلهوشدهقوزباالقوزحاالو. بردمیسربهوقفهبیداخلی

بینطرح«بهکشوراینکهاستشدهباعث»قاطعائتالف«
ودشتبدیلژئوپلتیکیدسایسوجنگیجنایاتسرزمین،»المللی

هايمهرهجزچیزيکشوراینمقیمنظامیانغیرکهحالیدر
.شوندنمیمحسوباهمیتکم

ايخامنهعلیاخالقبافریبیخودوگرانهحیلهسیاسینزاکت
بدبختاینقدرکهکشورهایی. آیدنمیدرجورایرانمعظمرهبر

لیبی،راق،عافغانستان،سومالی،یوگسالوي،یعنی(شدندشناخته»المللیبینطرح«عنوانبهاخیرسالبیستطیکهبودند
خارجزاناسنجیدهوخشنمداخله. اندماندهباقیالمللیبینجامعهبدننیافتهالتیامزخمحالتدراکثراً)  آخرالیوسوریه

مرتباً ررهبکهاستواقعیتیاین. استکردهتبدیلايمنطقههمسایگانبرايخطرمنشأوانسانیفجایعسرزمینبهراآنها
.کندمییادآورياجتماعیمحافلوسیاستمدارانبراي

خیلدنیروهايوآنمبتکرانخانهدربناگزیرکهپایانیبیجنگسرزمینبهشدنتبدیلدورنمايهمینیمنبرايحاالو
اساسیمتبکرواوضاعتوصیفضمنایرانمعظمرهبرعلتهمینبه. استشدهفراهمزد،خواهدراطرفهرازمناقشهایندر

.گرفتبهرهاصطالحاتترینشدیداز،کشورایندرخارجیمداخله

ور،کشیکملیهايثروتوبناهازیرکردننابودوهاخانهتخریبکودکان،کشتن: «داشتاظهارخودپیامدرايخامنهعلی
یمنبه)روایران–هاسعودي(آنهاتجاوزاین. گیرندقرارپیگردتحتالمللبینسطحدربایدمقصرین. استبزرگجنایتی

اضریرفتارانقالبمعظمرهبر. »بردارندیمندرآمیزجنایتحرکتازدستبایدکهدهممیهشدارمنونیستقبولقابل
.استایرانییدیپلماسمعیاربههاارزیابیترینمنفیازیکیاینکهکردتشبیهغزهنواردراسراییلسرکوبگرانهعملیاتبهرا

ریتانیابوفرانسهآمریکا،کهاستدوگانهاستانداردفرمانرواییآنوداشتهمدیگريسرچشمهرهبرهايارزیابیشدتالبته،
هايبمبارانوسعوديعربستانارتش«بخشآزاديلشکرکشی«ازآنها. دادندنشانخوداز»قاطعتوفان«عملیاتبهنسبت
مابهکنندمیسعیآنها. کردندحمایتچراوچونبی،»مقدساتحادیه«هوایینیرويتوسطیمنمردمدوستانهانسان
کهبدانندراهاديجمهوررئیسقدرنتوانستندآنبرعالوهوکردهاشغالراخودشانخودشانهایمنیکهکنندتلقین

.کردفرارکشورازاوولیکردندتحمیلآنهابه2012سالدرهاسعودي
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سنی؟وشیعهمناقشهیااستجریاندرنیابتیجنگیکیمندرآیا
.بکنیمقولنقلچندمقابلاردوگاهاظهاراتازداردجاشود،دركبهترمعظمرهبراللحنشدیداظهاراتمعناياینکهبراي

ایرانکهمیانهخاورهايکشورازهمیشهمتحدهایاالت: «داشتاظهارPBS Newshourشبکهبامصاحبهدرکريجان
ايسطورهاشخصیتاینولی. »کردنخواهدنظارتمنطقهاوضاعثباتیبیبرتفاوتیبیباوکردهحمایتکند،تهدیدراآنها
. اندهداد»بندخالی«لقباوبهکهبوددرستکهدادنشانوگسیختهرالجامدیگرباریکداریم،عالقهاوبهاینقدرماکه
شورشیانازایرانحمایتازوکنیممیرصدراپروازهااینما. شوندمیانجامهاییپروازیمنبهایرانازهفتههر: «گفتوي

آنازآوریل12یکشنبهروزکهریاضدرخبريکنفرانسجریاندرفرانسهخارجهوزیرفابیوسلوران. »داریمکاملاطالع
حمایتویژهبهوخودحمایتتاایمآمدهاینجاما. هستیمیمناوضاعنگرانما: «گفتوشدآواهمکريباکرد،بازدید

زمینهردايمنطقهشرکايطرفدارطبیعتاًپاریس«کهافزودوي. »بگذاریمنمایشبهراسعوديعربستانمقاماتازسیاسی
.»استیمندرثباتاحیاي

دیپلماتیک. گفتندخواستند،راهرچهبرخوردارند،نفوذيبااینقدرحامیانازکههاسعوديرفت،میانتظارکههمانطور
ردوابجهابمبارانقطعبرمبنیتهرانپیشنهادبهکهخارجهوزیرالفیصلسعوداظهاراتتفسیرضمنسعوديبلندپایه

اینمشروعمقاماتبهتاشدیمیمنواردمادهیم؟پایانیمندرمبارزهبهکنددعوتماازتواندمیچطورایران: «گفتداد،
.»نداردربطیایرانبهکهیمن. رسانیمیاريکشور

سهمابه»قاطعتوفان«عملیاتبرايتدارکاتابتدايهمانازآنغربیشرکايهموعربیهايپادشاهیمقدساتحادیههم
ابلهمقثانیاً،است؛کاردریمندمکراتیکمنتخبجمهوررئیسحکومتاحیاياوالً،: بودندکردهعرضهرایمنحوادثفرضیه

گرددمیلوممعشود،بررسیبیشتريدقتبااوضاعاگرولی. سنیوشیعهمناقشهجدیدتبلورثالثاً،وایرانطلبیتوسعهبا
ملیاتعبدونمداخلهیعنی-»نرمیتجاوز«واقعیکنه. نیستسازگارواقعیتباوتابدنمیبرراانتقاديهیچادعاهااینکه

.استدیگريچیزهستیم،آنشاهدماکه-زمینی

ادشاهانپاینکهبرمبنیادعايزیراگیردنمیجديراادعااینکسی. بگذاریمکنارراقانونینظماحیايموضوعکهاستبهتر
وغرببرايمنطقاینآن،برعالوه. نیستدارخندهحتیکنند،میاحیارادمکراتیکنهادهايهواییضرباتوسیلهبه

میتهران. کندبمبارانرایفکییانوکویچخاطربهتوانستمیصورتایندرروسیهزیرااستخطرناكبسیارمتحدانش
.آخرالیودهدقراربمبارانموردراسوريشورشیانمواضعتوانست

مصنوعیبسیارمهطلبیتوسعهاینعلتبهسعوديعربستانوایرانبیننیابتیجنگتحریکو»ایرانیطلبیتوسعه«فرضیه
اولهايروزدرکهروندنشانهراریاضکهکندمستقرراهاییموشکآنجانداشتقصدتهرانکهنیستاینتنهاعلتش. است

نظارت«ربمبنیایرانیسیاستمدارانبرخیاظهاراتکهنیستهماینعلتش. کردندمیتلقینمابهراادعااین»قاطعتوفان«
هاانهافسهمهکهاستاینعلتش. نداردربطیواقعیتبهکهنیستمحضتبلیغاتجزچیزي»میانهخاورپایتختچهاربر

افسانهسطحدرهمینطوردیگر،کشورهايویمندرچهوبحریندرچهشیعه،مخالفانازحمایتوانقالبصدوردرباره
بهرانآکهکنندنمیعجلهولیدانندمیخودمعنويمرکزراایراندیگرکشورهايشیعیان. اندماندهباقینشدهاثباتهاي

.کنندقبولخودسیاسیمرکزعنوان
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ربطشورکایندرحوادثبهنیزهستند،مندعالقهبداناینقدرسیاسیکارشناسانبرخیکهسنیوشیعهرویاروییفرضیه
خارجیتجاوزوسابقجمهوررئیسبامقابلهدریمنمذهبیغیرعناصرنیزوشیعیانهموهاسنیهمامروزه. نداردچندانی

.استاستوارآنهاوحدتبرنیست،برخوردارآلیایدهاستحکامازاینکهوجودباکهدهندمیتشکیلراواحديجبهه

ایرانبرايبمبدویاارتجاع،هجوم
زاکهفهمدمیواستآگاهواقعیاوضاعبهتردیدبدونکهایرانمعظمرهبرايخامنهعلیچراافتد؟میاتفاقیچهباالخره

شود،نمیتبدیلشیعیالحمایهتحتبهآنهاشرکتباائتالفوهاحوثیاینکهونیستخبريایرانطلبیتوسعهگونههیچ
کرد؟ارزیابیشدتیچنینبارایمندرتحوالت

میدیگرانازترعمیقمراتببهرااوضاعکهاستحاضرعصرسیاسیراهبردطراحانبزرگترینازیکیاغراقبدونرهبر
بهرينظیبیسرعتباکهکرداحساسراگرایشدودیگراناززودتراوکهاستآنازناشیتحوالتاینازوينگرانی. بیند

.اندشدهآشکارآنپیراموناوضاعو»قاطعتوفان«جریاندرویابندمیتوسعههمدیگرسوي

جهادهبریاض،اساسیحربهایناسالمیسم،پانکهشدباعثوکردهویرانرامیانهخاورتوازنوکنترلسامانهکهعربیبهار
نشینیعقبموجبهمگیواشنگتن،درهادمکراتحکومتنیزوشودتبدیلریاضسويازنشدهکنترلالمللیبین

. زندمیدستمتقابلهجومبهدوبارهسعوديعربستانحاالو. کشیدطولسالچندکهشدسعوديعربستانراهبردي
هکاستطالییعصربازگشتمعنیبهکهپیروزي: استشدهروبروگزینهدوبازیراندارددیگريچارهسعودآلخاندان
کستشیاداشت؛فراوانینفوذاسالمجهانمابقیدروداشتهکاملسیطرهعربستانبرحرمینخادمریاستبهمقدساتحادیه

.هاجمهوريباآنهاجایگزینیوسلطنتیهاينظامسقوطباتوأم

ايهاقلیتمبارزهازاعمتحوالتهمهکهشودمیتبدیلریاضاساسیسالحبهسنیوشیعهرویاروییبمبمرحلهایندر
.شودمیتعبیرزاویههمینازسعودي،سلطهعلیهدیگرکشورهاياقداموخودحقوقراهدرفارسخلیجحاشیهکشورهاي

ینهزمدرهاسعوديانحصارطلبیزیراشودمیدادهنسبتسنیوشیعهرویاروییاینبه»المسلمیناخوان«باجنگحتی
.باشدمی»شیعیطلبیتوسعه«بامقابلهدرآنهارهبريسکهدومروياسالم،تفسیروتعبیر

متقابلهجوماینازغربجانبههمهحمایتبااست،جدياندازههمینبهکهدومخطرولی. استتهرانبراياولخطراین
.استرساندهاثباتبهراواقعیتایناخیرحوادثکهاستمرتبطریاض

براست،هشدگستردهبسیاربهاررسیدنفراباکهراواشنگتنوتهرانبینمحرمانهمعاملهدربارهشدهمدبحثکهاستبهتر
دريکرواوباماهايتالشازنظرصرف. بگذاریمدارند،فکريقرابتآنهاباکه»کارشناسانی«سایروشناسانتوطئهعهده
هماگرکهگرددمیروشنطرفبیناظرهربرمعینیزمانگذشتبالوزان،مذاکراتنتایجترآورسودهرچهفروشجهت

دستايههستهايپژوهشبرايخودحقشناساییبهکهاستتهراننفعبهصرفاً پیشرفتاینباشد،شدهحاصلپیشرفتی
حدانمتبایدحاالو. ببردراپاتجکترینبزرگنتوانستولیانداختبازيبهداشتکهراچههرسفیدکاخدولت. یافت

.نمایدجوییتالفیوبکندخشکوترراخودايمیانهخاورخشمگین

مرکزتشکیلنیزویمندرآنهاکارهايهمهازواشنگتنحمایتوهاسعوديبرايجدیدهايسالحارسالباعثامرهمین
. ردکتلویحیاشارهبدانریاضدرآمریکاخارجهاموروزیرمعاونبلینکناتنونیکهشودمیعربستانیهماهنگیمشترك
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نبدو. دهندمینشانخودازايعاشقانهنظروحدت»قاطعتوفان«مورددراساسهمینبربریتانیاوفرانسهمتحده،ایاالت
تهرانیهعلواقعدروکندجوییتالفیآنجابتواندغربکهنقاطیسایروعراقسوریه،زمینهدرجدیدابتکاراتبزوديتردید،

.شدخواهندمطرحکند،منفجرجدیديبمب

******

وکردخواهندضرروخسارتمسئلهایندرهاسعوديیقیناً: «گفتهاسعوديماجراجوییاندازچشمدربارهايخامنهعلی
و. »شدخواهدمالیدهخاكبهآنهابینیوخوردخواهندضربهقطعاًماجراایندرهاسعودي. شدنخواهندپیروزوجههیچبه

امیدهايوکردهخودداريقاطعتوفانعملیاتدرشرکتازآباداسالم. هستیمرهبرپیشبینیاینتحققآغازشاهدماحاال
نیروهايازفقطاستفادهباکهکنندمیدركخوبراواقعیتاینهاسعودي. استشدهآببرنقشآنکاراوقاهرهبهریاض
صخصوایندررسمیبیانیهدر. اندنمودهاعالمراآناجرايتعویقعلتهمینبهوآیند،نمیبرزمینیعملیاتعهدهازخود
دیگرجايهیچدرویمندرمبارزهولی. اندنیافتهتشکلکافیاندازهبههنوزهاحوثیبامقاومتنیروهايکهاستآمده
فرارويجدیدخطراتازواقعدروي. کردانتقادهاسعوديازایرانمعظمرهبرکهنیستتصادفی. استنیافتهپایانهنوز

.دادهشدارمنطقهسراسرواسالمیجمهوري
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ایرانی–روسیبهار
پانکراتنکوایگور

-اسصدورتحریملغویعنیاخیرروزهايحوادثتردید،بدون
عوضدرروسیکاالهاي«معاملهبرمجددتأکیدوایرانبه300
آیا. استشدهتبدیلماهاینخبرهايترینمهمبه،»ایرانینفت
بینروابطدرطوالنی،انتظارازبعدباالخره،کهمعناستبداناین
استجالبباشد،طورایناگراست؟شدهشروعبهارکشورماندو

شود؟میچهتهرانومسکو»سیاسیتابستان«ببینیم

شرقدردوبارهسفیدکاخدررئیسشو»بندخالی«کريجان
آمریکاییویرایشتحمیلیعنیآمریکاییدیپلماسیتوسطجدیدبزرگکاریکانجامبرمبنیعملیات. اندافتادهمخمصهبه

باالريقدبهشکستاینسرعت. استخوردهشکستبودند،کردهاختراعآنهاکهتهرانبهايهستهبرنامهدربارهموافقتنامه
نامهموافقت«عنوانبهکنگرهبهرالوزانمذاکراتمبهمنتایجنکردندفرصتحتیآمریکاجمهوررئیسوخارجهوزیرکهبود

کهبودپوتینوالدیمیردوباره. »بفروشند«کنند،میکنترلراچیزهمهایرانزمینهدرآنهااینکهنشانهوعیارتمام»اصولی
دشموفقایرانیمحوردرناگهانیضربهدوازاستفادهباروسیهجمهوررئیس. زدهمبررامتحدانشوواشنگتنهاينقشه
اینطورمجازيطوربهرااوضاعThe Wall Street Journalروزنامه. بگیردواشنگتندستازرادیپلماتیکعملابتکار
.»کردتقدیمژئوپلتیکیوقاحتمشتاوباماباراكدولتبهپوتین: «کردتفسیر

کیانجامبهروسیهکردنمتهموکشیدنزوزهبهتازهونیامدهخودبههنوزغربیمفسرانوسیاستمدارانکهاستبدیهی
هايظیلفانبایدولیریختخواهندمسکوسربرلجنطشتیکمدتیازبعدواندپرداختهچیزيبراندازيوغیرقانونیکار
وویدبگدروغبیاندازد،راهفریادودادتواندمیکهدارداعتقادکهاستاخالقیبدشلختهزنواکنشاین. گرفتجديراآنها
انبجبهحققیافهزنیکهکند،تركرااوناگهانشوهرشوقتیولی. برددربهسالمجاندفعههروکندخیانتشوهرشبه

»نیستم؟نابطاليمنمگرکند؟تركمراکردجرأتچطوراو: «گویندمیهمهبهوگیردمی

میدیلتب»سماوريطالي«بهپیشازبیشتهرانومسکوبارابطهدرطالاینولی. نداردلنگهکهاستطالییغربالبته،
وحلرونددرروسیهنقشنکردیدسعیشمامگرها،غربیاي. زندمیبرقوخوردهصیقلولیاستجعلیطاليکهشود
درسیاسیامتیازاتتهرانبهودیدهدوررامسکوچشمدهید؟جلوهترکوچکچههرراایرانايهستهبرنامهمسألهفصل
نمیبارانوعدهتهرانباهمکاريازامتناععوضدرراماشمامگر. کردیدمیپیشنهادراروسیهباشراکتازامتناععوض

حقهوگفتهدروغایرانمعظمرهبرايخامنهعلیباپوتینوالدیمیرمالقاتازبعدهاسالاینهمهطولدرشماکردید؟
شماوساطتخیرازاندگرفتهتصمیمباالخرهکشوردوکهکنیدمیگلهاآلنچراپس. چیدیدمیتوطئهوکردیدمیبازي

بگذرند؟
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دهششروعگذشتهسالاکتبرماهدرایرانی–روسیمهمهايگامبرخیتداركکهشودگفتهکهاسترسیدهآنوقتاآلن
یسرگئ،)خارجهاموروزارت(ریابکوفسرگئییعنیروسیهطرفاززمینهایندرفعالهايشخصیتبرخیازتوانمی. بود

سازمانازدخوایرانیهمتایانباتنگاتنگتماسدرکهبردنام) روسیهامنیتشوراي(پاتروشفنیکاليو) دفاعوزارت(شویگو
اینجزئیاتکهاستزودهنوز. کردندنمیمطلعخودکارهايازرااجتماعیوسیعمحافلگاهیوکردهفعالیتمربوطههاي

خودالمللیبینتعهداتهمهخودکارهايهمهدرمسکو: گرددذکرنکتهیکاقلحدداردضرورتولیشودفاشهمکاري
.کردمیاجراموبهمورا

روسیههايگامبودن»نامشروع«دربارهسخنی

ردکههاییگامبودننامشروعموضوعبهدفعاتبهغربسیاسینخبگانوگروهیهايرسانهشد،اشارهفوقدرکههمانطور
ندهماپسدارندعادتروسمتعددکارشناساناصطالحبهومفسراناینکهبهتوجهبا. پرداختخواهندشدند،اعالمآوریلماه

اینتاسالزمشود،میسرگیجهباعثبویشکهبکشندبیرونراچیزهاییگاهیوکنندرووزیرراغرباطالعاتیزبالههاي
.شودتشریحتمامصراحتباموضوع

قبللذاوکندمیتخلفمللسازمانهايتحریماز300-اسدربارهقراردادگویاکهاستشدهمطرحاستداللاینکنونتا
اجرايتعلیقدربارهفرمان. آوریمشماحرفرويحرفیماکهبدهیداجازه. شودگرفتهسرازتواندنمیهاتحریمرفعاز

صیلتفبه»رو-ایران. «شدامضامدودفدمیتريتوسطهاتحریماینازتروسیعتعبیراساسبر2010سالدرمذکورقرارداد
قراردادياجراتعلیقکهاستاینکاراصلولیاستکردهتشریحرافعلیوزیرنخستوسابقجمهوررئیسرفتارهايانگیزه
کیهیچازتخلفبدونرامحدودیتاینحقبرروسیهحاالو. کردتقبلمسکوکهبودايداوطلبانههايمحدودیتازیکی

.استداشتهبرخودازالملل،بینحقوقموازیناز

نویهژاماهدر. استترسادهشد،نامگذاري»نفتیبزرگقرارداد«که»روسیکاالهايعوضدرایرانینفت«موافقتنامهمسأله
نقضاینکهکرداعالممتحدهایاالتامنیتشورايیافت،راهعلنیفضايبهتازهخصوصایندرشایعاتکه2014سال

تخلفزیراکندمیتحریفراواقعیتپردهبیآمریکاییطرفاوالً،کهدادپاسخالوروفسرگئی. استایرانیضدهايتحریم
کهشدریادآوثانیاً،. استنظرمدتهرانعلیهاروپااتحادیهوآمریکایکطرفههايتحریمازبلکهالمللیبینهايتحریمازنه

.نداردراآنرعایتقصدوداندنمیمشروعراآنونپیوستهیکجانبههايتحریماینبهمسکو

ناآلهمینهمگاماینچرااینکهدربارههاییسئوالباشد،نقضوعیببیروسیهفعلیهايگامحقوقینظرازاگرولی
.استمطرحهمچناناست،شدهبرداشته

بودنموقعبهوگريحسابدرباره

سرگئیدعوتبهکهشدصادرایراندفاعوزیردهقانحسینسفرآستانهدر300-اسدربارهجمهوررئیسفرمانهمهازقبل
واضعمشرقدرخارجیخطراتارزیابیضمنکشورماندو. کردشرکتمسکوالمللیبینامنیتکنفرانسچهارمیندرشویگو

متروریسازفعالطوربهمتحدانشومتحدهایاالت: کردبیانخودسخناندرایراندفاعوزیرکهکردندطراحیرامشترکی
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قومیوبیمذهرنگرونداینبهنمایندمیسعیوکنندمیاستفادهخودژئوپلتیکیمنافعبخشیدنتحققوسیلهعنوانبه
چنینازهکیابدمیافزایشثباتیبیازبازدارندگیزمینهدرروسیهطبیعیمتحدعنوانبهایراننقششرایطایندر. بدهد

.نمودپشتیبانیبایدمتحدي

تهشناخرسمیتبهراآمیزصلحاتمیبرنامهاجرايبرايایرانحقغرباینکهوجودباکهاستروشنمسکوبرايعالوه،به
ایینهفصلوحلرونداستمایلغربکند،اغماضپایینغنايبااورانیوموهاسانتریفیوژمعینتعدادوجودازشدحاضرو

هايدرخواستایرانکهکردتأکیدخوداقدامباروسیه. بدهدطولآیندهسالدهتااقلحدراهاتحریمرفعیعنیمسأله
ذشتهگسالدسامبرماهدرپوتینوالدیمیرکههمانطور. استکردهاجرارا»اتمیپرونده«زمینهدرالمللیبینجامعهاساسی

وقتاتتوانندمیاروپااتحادیهومتحدهایاالت. »استنشدهامضاکنونتاموافقتنامهچرافهمیمنمی«بود،کردهخاطرنشان
.چینبراينهواستکنندهتعیینروسیهبراينهموردایندرآنهانظرنقطهولیبزنندچانهایرانبانیگل

هزمیندرهمانند–زمینهایندرکهاستاینتسلیحاتیصادراتتحریمرفعدربارهفرمانواضحهدفکهدارداهمیتهماین
عنوانارقام(دالرمیلیارد3,5-4,5معادلکشورمانبرايآنحجمکهتسلیحاتایرانیبازاردرمسکوبراي–اتمیقرارداد

رگبزقرارداد«اجراي. شودبازپاجايشود،میبرآورد) استحدازبیشخوشبینیکنندهمنعکسدالرمیلیارد10-11شده
موردکمترکهنکتهیکباالخرهو. استاستواربازار،ایندرشدنمستقربرايتالشیعنیاقتصاديمالحظاتهمینبر»نفتی
زمانیبرههدرالزمهايگامبرداشتنبااطرافیانشتنگطایفهوروسیهجمهوررئیس. شودذکربایداست،گرفتهقرارتوجه

ارنددزیاديهايتردیدغربباتوافقاتمورددرکهکردندپشتیبانیایرانسیاسیونظامیریاستدرمحافلآنازمناسب،
.هستندروسیهباشراکتطرفدارو

نداردوجودلجنبیبهاري

عکسراعملیهر. آوردوجودبهحديازبیشانتظاراتوشدهتعبیر»پیروزيگزارش«نوعیکعنوانبهنبایدفوقمراتب
دنبالبهرامشکالتوهارسواییانبوهناپذیراجتنابطوربهایرانی–روسیروابطدربهارکهاستروشن. هستالعمل
بههمنفتیبزرگقرارداد. نیستصادراتانجاممعنیبههنوز300-اسصدورممنوعیترفعدربارهفرمان. داشتخواهد

راکتشودارندگرایشغرببهکهاندماندهباقیزیاديهايشخصیتتهرانومسکودر. داردنیازگوناگونجزئیاتهماهنگی
وانعماتوماتیکطوربهکشوردواولهايشخصیتاقداماتترینقاطعانهحتی. دانندمینامطلوبیامرراکشورماندوبین

.داشتنخواهدبرایم،شدهآنشاهددفعاتبهاخیرهايسالدرماکهراآشکارکارشکنیوزیردریایی

درسیاسیعلوممتعددکارشناسان. شودمیمشخصکشورماندوبینشراکتبهاطالعاتیحملههايچارچوباکنونهم
باانایرضدیتزیراکرداعتمادایرانبهنبایدعنوانهیچبهکهکنندمیتکرارساعتبهدمکهدارندقرارحرکتاینرأس

.استکاراولتازهاینو. اندبستهايمحرمانهمعاملههمباکهمدتهاستواشنگتنوتهراناینکهواستبزرگیاغراقآمریکا،

دویچتدو) خواهجمهوريحزبدراسراییلمتحدانفراکسیونرؤسايازیکی(روسکامپیترپیشروزچندنامههمینطور
صدورازپیشگیريجهتهاتالشهمهآوردنعملبه«درخواستبا) آفریقاشمالومیانهخاورفرعیکمیتهدومارشدعضو(

. استمتحدهایاالتدرصادراتاینسربرامانبینبردآغازتنها،»ایرانبه300-اسروسیهواییضدموشکیهايسامانه
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راریکاآمسیاسینخبگانتوجهقابلبخشروحیاتدیگرچیزهرازبیشکهداردوجودنمکباباریکنکتهیکنامهایندر
االتایاستعدادبرتسلیحاتاینازتهرانبرخورداري«کهاستآننامهنویسندگانهاياستداللازیکی. کندمیمنعکس
ارجملهایندیگرباریک. »گذاشتخواهدتوجهیقابلاثرلزومصورتدرایرانبهنظامیضربهکردنواردزمینهدرمتحده

اویولت. کندبمبارانراایران) اسراییلطبیعتاً و(آمریکاکهشودآنازمانعروسیهجمهوررئیسفرماناستممکن: بسنجید
عملبهراهاتالشهمهآنهاکهنیستتردیديولی. اندنیاوردهزبانبرموردایندرراخودآخرحرفهنوزهمریاضو

يفروگذارمختلفتحریکاتوخونریزيها،توطئهازمیانایندرکهبگیرندرا»ایرانی–روسیبهار«جلويتاآوردخواهند
.کردنخواهند

******

مانندورکشدوکهکرداعترافبایدحقرعایتبراي. استپذیربازگشتوناپایدارمسکووتهرانبینروابطدربهارهاينشانه
وضع،یناتغییربراي. گیرندمینظردراروپااتحادیهومتحدهایاالتباگفتگودرمکملاهرمعنوانبهعمدتاً راهمدیگرسابق
»تانتابس«دوجانبهگفتگويدرآیابرخوردارند؟ارادهاینازروسیهوایرانآیا. استالزمقويسیاسیارادهوفراوانهايتالش

وفاادرشانگهايهمکاريسازمانجواليماهاجالسنتیجهدرنزدیک،نسبتاًآیندهدرماکهکنممیفکرشد؟خواهدقراربر
.کردخواهیمدریافتراسئوالاینصادقانهپاسخ
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روسیهعلیههاسعوديواسراییلزمانچالش
صفروفرجب

خاوردرآنمتحدانکههاسعوديواسراییلباهمراهواشنگتن
استقاللبهايپرداختبهراروسیههستندصدددرهستند،میان
بایدروسیه. کنندوادار–خودشانتعبیربه–خوداحدبیش
واقعیتاینیادآوريومصروسوریه،ایران،باروابطنزدیکیتاوان

راداردوجودهمالمللبینحقوقتر،قويطرفحقازغیرکه
شکلهیچبهمنطقهدرمسکوحضوربهگانهسهگروهاین. بدهد

همریاضواویوتلعلتهمینبه. ندارندنیازنقشیهیچدرو
راروسیهمواضعبهحملهمتحدهایاالتکاملحمایتبااکنون

.کندمیایجابراواهیهايخیالازامتناعومناسبپاسخسنجیده،راهبردکهاستجدیديواقعیتاین. کنندمیشروع

ایرانازکاملطوربهتوانندنمیآمریکاییتجاوزوقوعصورتدر300-اسهواییضدموشکیهايسامانهکهاستبدیهی
هاتحادی"ازخودرعایايباهمراههاسعوديواسراییلبپیوندد،وقوعبهايمنطقهفاجعهایناگرکهاستروشن. کننددفاع

ضایعاتتوانندمی300-اسهايسامانهولی. جستخواهندشرکتآندرفراوانیشعفوشوربا"عربیهايپادشاهیمقدس
ازاعمایرانیضدائتالفاعضايآمیزجنونخشمباعثامرهمین. ببرندباالقبولغیرقابلسطحتارامهاجمنیروهايتلفاتو

.استشدهسعوديهراسانشیعهواسراییلیهايشاهینتاکنگرهنمایندگان

صدورمتحریرفعدربارهروسیهجمهوررئیسفرمانکاسهنیمزیرکاسهشد،آنهابیشترمراتببهانزجارباعثکهچیزيولی
اینکهودارداقتصاديوسیاسیخاصمنافعایرانمحوردرروسیهکهداشتاظهارواقعدرکرملین. استتهرانبه300-اس

واشنگتن،. دکنتبدیلمتحدانشومتحدهایاالتژئوپلتیکیدسایسگروگانبهرامنافعاینسابقمانندنیستحاضرمسکو
تحدهمایاالت. کردندتلقیمقدسات،بهتعديحتیوپردهپیتوهینبلکهچالشنهعنوانبهراحرکتاینریاضواویوتل
بهولیکردمیایجادزیاديدغدغهالبتهکهکردمیمحسوبخود»خلوتحیاط«رامیانهخاورمنطقه،1990هايسالاز

سایرواطالعاتیمأمورانگران،البینظامیان،مالی،بازاربازیگرانبرشتهنانرويمنطقهاینازاستفادهبادادمیاجازهآمریکا
نامبهلوتخحیاطایننیابتیادارهوکالتنامهاینکهبهتوجهبا. بگذاردخاویارباکرهجانانهتکه»پوششخصیخاورشناسان«

کورهازگاهیکهاستدرست. بردندسودخوداستثناییموقعیتازکاملطوربههمآنهاشد،نوشتههاسعوديوهااسراییلی
یمایراددانستند،میخوداستثناییجوالنگاهکهاموريدرمداخلهو»مدیریتاشتباهات«خاطربهواشنگتنازورفتهدر

.گذشتمی»عاشقاندعواي«صورتبهمناقشاتاینهمهمجموع،درولیگرفتند

. کنندبازدارندگیآنازبودندگرفتهیادآنهاکهعاديمشکلیولیبودمشکلنوعیکهمیشهگانهسهگروهاینبرايتهران
دوارامیآنکاربردضمنکهبودندکردهطراحیسنیوشیعهرویاروییتاکنندهفلجهايتحریمازاعموسایلمجموعهحتی
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دیدجبازیگريعنوانبهروسیهظهورولی. بخوردشکستونیاوردهراايمنطقهتنشمسابقهطاقتباالخرهایرانکهبودند
کرد،مطرحاوضاعدربارهخودنظروخودمنافعبا»غربیغیرکشور«عنوانبهراخودجدیداًروسیهاینکهومیانهخاوردر

تبدیلچالشومسألهبهمتحدانشوآمریکابرايامرهمینحاالو. استدادهتغییرايریشهطوربهراايمنطقهمعادالت
طروابمسکووتهرانبیناگر. استشدهتبدیلواقعیتهدیدبهدارد،مشارکتروابطمسکوباکهتهرانولی. استشده

حدصورتایندر،)کندمیفراهمراامکاناینآنهامنافعوهادیدگاهدرفراوانمشترکاتوجودکه(شودبرقرارراهبردي
هباسراییلوشدخواهدشروعسعوديعربستانفروپاشیروندویافتهکاهششدتبهمنطقهدرمتحدهایاالتحضوراقل

هرانتائتالف. کندبرقرارتعادلزندگیومرگبینسختیبهکهگردیدخواهدتبدیل1967سالمرزهايدروجبینیمدولت
همکاريسازمانمانندايمنطقههايسازمانچارچوبدرروندها. کردخواهدتبدیلايمنطقهابرقدرتبهراروسیهمسکوو

وسیهر. کردخواهدحرکتدیگريمسیردرغیرهوبریکساورآسیایی،اقتصاديجامعهجمعی،امنیتپیمانسازمانشانگهاي،
سازمانعضووگشتهبازمیانهخاوربهروسیه. داشتخواهندبرتريانرژيبخشدرجهانیسیاستدهیشکلدرایرانو

صحنهدراسالمجهانشدهشناختهرهبروايمنطقهابرقدرتعنوانبهنهایتاًایرانولی. گردیدخواهداسالمیهايهمکاري
فارسخلیجحاشیههايپادشاهیواسراییلنیزوشودمحرومآمریکاحمایتازکهترکیهادعاهاي. گرفتخواهدقرارجهانی
دروخودآمریکاییگیريجهتدربازنگريبهرااروپااتحادیهتهرانومسکوبینراهبرديروابط. شدخواهدخالیبادش
.کردخواهدواداروودبرتونمالینظامودالرمورد

آنعواقبواسراییلتوسطروسیه»قاطعانهمحکومیت«

مطلعایرانبه300-اسصدورممنوعیترفعازرااسراییلپوتین،والدیمیرمربوطهفرمانامضايازقبلروزچندروسطرف
وحی،رشدیدهايتکانازگسیختهلجامنتانیاهويبیبیرهانیدنواوضاعشدتکاهشمنظوربهالوروفسرگئی. بودکرده

تهاجمیاهدافبرايودارددفاعیحالتصرفاً کهاستهواییضدموشکیسامانه300-اس«کهکردخاطرنشانخاصیطوربه
اینالبته. »گذاشتنخواهدخطرمعرضدررااسراییلتردیدبدونومنطقهکشورهايازیکهیچامنیتونیستمناسب

.نیستزنیچانهوبحثموضوعمسألهاینکهفهماندهمزمانمسکوزیرابوددیپلماتیکادبنشانهفقط

شنجدرشرکتبرايمسکوبهخودرتبهعالیمسئولیناعزامعدمازبهترچیزياولعاطفیحرکتطیوشدشوکهاویوتل
سفیرولندرگدوریتتنهادولتینمایندگیهیأتجايبه. نکرداختراع-فاشیستیآلمانبرپیروزيسالگردهفتادمین-می9

هکحالیدربود،اولسراسیمهحرکتفقطاینکهکنممیتأکیدولی. داشتخواهدحضورمراسمایندرمسکودراسراییل
.بودخواهدمتفاوتاصوالًحرکتاینباشوند،میطراحیاویوتلدرشتابباکهمتقابلیواقعیاقدامات

عمیقراایرانبه300-اسصدورمسألهاویوتلزیرابودخواهدمسکوبرايحساسوشدیداقداماتاینکهنیستتردیدي
نشانه1990هاسالازاسراییلباروابط. کندمیتلقیخوددشمنکشورباروسیهفنینظامیهمکاريدرصحنهیکازتر

حسوسیماقتصاديفوایدکهاسراییلباپیمان. استبودهخارجیسیاستزمینهدرروسیهسیاسیحاکمطبقهواقعیتمایالت
نشانست،نیروسیهقومیچندینکشوردولتیمنافعجوابگويوداردبستگیواشنگتنبااویوتلروابطبهآورد،نمیباربه

.بودآمریکاخارجیسیاستازآنرويدنبالهوآمریکابهمسکووفاداريآشکاردهنده
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درپارزیسنگیکومتحدانشوآمریکاباآنروابطچگونگیمسألههمیشهاسراییلباکشورمانروابطمسألهاین،بربنا
اویولتباتوافقبهرسیدنبرمبنیاخیرهايسالهايتالش. استبودهپوتینمخالفگرایانغربباروسدولتیونمقابله
.استندادهاينتیجههیچروسیهمنافعگرفتننظردردرباره

توانمی.زدمیواقعیلطمهروسیهمنافعبهوکردهدنبالراروسیضدسیاستعملدرواشنگتنرضایتوتأییدبااسراییل
–روسیمناقشهجریاندرگرجستانبهمدرنالعادهفوقهايپهپادصدورآذربایجان،درآناطالعاتیوفنینظامینفوذ

تازههکروسیتسلیحاتانهدامبوشهر،اتمینیروگاههايرایانهبهویروسیحمالتوایرانايهستهمسئولینکشتارگرجی،
چشمدرروسیهسیاهچهرهایجادوروسمعارضهايشخصیتوهاجنبشازآشکارحمایتبودند،شدهبردهسوریهبه

ورادیوییاساسیهايشبکهاکثرحاضرحالدر. آوردخاطربهراروسیوجهانیگروهیهايرسانهطریقازجهانیجامعه
صفحههبراآمریکاوغرباسراییل،طرفدارکارشناسانکهشوندمیکنترلگراییغربگردانندگانتوسطروسیهتلویزیون
.دهندمیشکلراعمومیافکارنوعچهافرادایناستروشن. کشانندمیخودبااطالعاتیمیدانوتلویزیون

افتدریراپردهبیخطراتوشانتاژدروغ،زننده،تحقیرتنهااسراییلبهخودمراجعهبهواکنشدرهاسالاینطولدرمسکو
رااویوتلنظرنقطه300-اسهايسامانهزمینهدرکهکردندگیرينتیجهحقبرويتیموپوتینعلتهمینبه. کردمی

وقطعطورهباسراییلکند،پیدابیشتريشدتآمریکاباروسیهروابطاگروشودنمیبدتراینازاوضاعزیرابگیرندنادیده
.گرفتخواهدراواشنگتنطرفتردیدبدون

ساسیاخطرعنوانبهاسراییلیمقاماتتوسطایران،بههواییضدموشکیهايسامانهصدورتحریمرفعسیاسیجنبههمین
وبودهجامعاقداماینبهپاسخکهاستبدیهی. رودمیدرآنهاکنترلزیرازمسکوکهفهمندمیآنها. شودمیتلقی

ازتوانندمیهاآمریکاییادعايبهکه35فامریکاییجدیدنسلهايجنگندهخریدیعنینظامیخالصاقداماتدربرگیرنده
عملیاتبرايسبزچراغکردنروشنمانندتخریبی–اطالعاتیوکنندعبورکندمیایجادمتجاوزبراي300-اسکهسدي

نتانیاهوواوباما. شدخواهدمتمرکزسیاسیعرصهدراساسیهايتالشولی. بودخواهدداگانبدنامراهبرداحیايومحرمانه
نظرهاياختالفهمهاست،شدهفعالحدازبیشمیانهخاوردروآمدهدرکنترلزیرازکهمسکویعنیجدیدخطرباکه

زاپیشگیريبهمضاعفنیرويباوگرفتهايتازهجانمسکودراسراییلیالبیآن،برعالوه. کردخواهندفراموشراخود
یکروسیه،جمهوررئیسفرمانبارابطهدرالبیاینفعلیداريخویشتن. پرداختخواهدروسی–ایرانیگفتگويبرقراري
.شودشروعوقعاسرعدربایدکهاستايحملهآستانهدرموقتسکوت

ضرباتگیريجهت: ریاضازروسیهبهحمله

طیریاضرسمینمایندهپیشسال35. گذشتکند،جلبتوجهخودبهاینکهبدونسالگردیکجاريسالفوریهماهدر
ردکفاربگذار. استهمماجنگروسیه،علیهشماجنگکهبدانید: «داشتاظهارافغانیمجاهدینرهبرانبرابردرسخنانی

ماش. کردخواهیددریافتفشنگتانهماازکنید،مصرفهاروسقتلبرايکهفشنگیهرازايدرشما. شوندغرقخودخون
کهبودجنگیاعالممعنیبههاحرفآن. »کردخواهیددریافتدالرپنجماازکنید،خرججهادبایتکهدالريهربابت

یونفدراسیاباشدشوروياتحادکشورنامکهنیستمهمآنهابراي. کنندمیدنبالروسیهعلیهگذشتهقرنازهاسعودي
.روسیه
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ندکردمیتیراندازيافغانستاندرماسربازانبهکهعربمزدورانمالیتأمین: داشتادورايشکلحوادثهاسالاینطولدر
وروسیهقفقازشمالدرتروریسممالیتأمیندوبارهآنازبعد. 1980هايسالدرامریکاباهمراهنفتهايقیمتسقوطو

دعوت.بودنشدنیپنهانوآشکارخصومتکرد،نمیتغییرکهچیزيتنها. جهانیبازارهايدرنفتقیمتتنزلجهتدربازي
يافتخارمدالآمیزتملقاعطايوتنگاتنگهايهمکاريپیشنهادهايریاض،باگفتگوبه»کارشناسان«اصطالحبههاي

یناتوانندنمیکدامهیچکرد،دریافترامدالاینکهسفراییمعدودازیکیعنوانبهسعوديسفیربهفدراسیونشوراي
.کنندبرطرفراخصومت

بهمتأسفانهکهیمنزمینهدرمسکوابتکاراتو300-اسدربارهتصمیماتاسد،بشارازمسکوحمایتازبعدخصومتاین
صلحايهحلراهروسیه. «شدگذاشتهکناردیپلماتیکآدابوتشریفاتکهاستگرفتهشکلايگونهبهنرسیدند،جایی
ادامهکشد،میراخودمردمودادهدستازراخودمشروعیتکهسوریهرژیمکردنمسلحبهولیکندمیپیشنهادراآمیز
سعودازغیرکسی. »باشدمیفاجعهاینالینفکجزءخودشولیکندمیصحبتسوریهفاجعهدربارهروسیه. دهدمی

سراناجالسبرايروسیهجمهوررئیستهنیتپیامبهطورایننداداجازهخودبهسعوديعربستانخارجهوزیرالفصیل
روسیهواپیماهايپروازجلويبارچنداخیرهايهفتهدرهاسعودياینکهبهرسدچه. دهدپاسخعربکشورهاياتحادیه

.اندگرفتهرایمنازدیگرخارجیانوروسیهشهروندانتخلیهبراي

برنامهمالقاتبهتوجهبدونونزدیکآیندهدرهامحوراینهمهدرکهبرخوردارندروسیهبهحملهمحورسهازهاسعودي
.کردخواهنداقدامسلمانملکباپوتینوالدیمیرشدهریزي

خواهدرااوپکباتوافقبهرسیدنبرايمسکوهايتالشجلويودادهادامهنفتهايقیمترشدازممانعتبهریاضاوالً،
کزیکموروسیهچونکشورهاییبامذاکراتبرگزارياحتمالبهسعوديعربستاننفتوزیرالنعیمیتلویحیاشاره. گرفت
یدتولونکردهحلرادیگرانمسایلهاسعودي. نبودانگیزوسوسهکاذبامیدیکجزچیزينفت،صادراتهماهنگیدرباره

سومیکمیزانبهآنهانفتیدرآمدهايجاريسالدرمتخصصین،برآوردهايبهبناآري،. دادنخواهندکاهشراخودنفت
آیندهبرايبازيبهونیاوردهابروبهخمتوانندمیآنهااست،دالرمیلیارد750برابرآنهاارزيذخایروقتیولییابدمیکاهش

.دهندادامه

یهقض. دهدمیرامسکواحتمالیشرکاينزاکتبیوسادهخریدومیانهخاورازروسیهراندنامکاننفتذخایرهمینثانیاً،
فشارتحتبیروت: استرساندهاثباتبهراواقعیتاینلبنانارتشتسلیحاتنوسازيبهریاضدالرمیلیارد3پرداختتازه

اتدیپلمحاضرحالدر. بستمعاملههافرانسويباوکردهخودداريروسیهدفاعیصنایعنمایندگانبامذاکراتازهاسعودي
.بکنندراپاختوساختگونههمینمصردرخواهندمیپادشاهیاینهاي

ناطقمایندرکهداردارتباطغربیسیبريتاقفقازازاعمروسیهحساسنقاطبااهمیت،نهوترتیبنظرازسومنکتهاماو
. ودشمینگهداريگرماند،کردهبلندراخودسردوبارهکهداخلیجویانمفسدهتوسطوخارجازماهرانهطوربهگريافراطی

هماآلنوبودندکردهراکارهمینگذشتهدرهاسعودي. نیستکاردرعاديغیروتازهچیزهیچبینیم،میکههمانطور
.شدخواهندترفعالزمینهایندرفقطودهندمیادامهبدان

******
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بایدنهمحقازالبته. بودسیاسینزاکتتبلورالوروفسرگئیبامسکوپژواكومسکوصداي،Sputnikرادیوهايمصاحبه
ازمانساینکهفهماندصادقانهاست،روسیهاساسیدشمنداعشچراکهسئوالاینبهپاسخدرروسارشددیپلمات. گذشت

اساسیشرکايها،سعوديواسراییلدستبهمیانهخاورمحوردرکههستندآنها. استآنمتحدانوواشنگتندستآلت
یواقعدرگیرياینآستانهدرمسکو. آمدخواهدعملبهحتماً هجوماینکهکنندمیتهیهراکشورمانبههجوممتحد،ایاالت

ابسنجیدهوجانبههمهوفعالشراکتکهدارداحتیاجمیانهخاوردرجدیدراهبردبه–کنیممالیماستراواقعیتنباید–
خیالزاناپذیربازگشتطوربهروسیهکهاسترسیدهآنوقت. شودآنعناصرازیکیبایدايمنطقههاينیروسایروتهران
.شودرهاریاضواویوتلبا»گفتگو«و»جهتیچندسیاست«دربارهاساسبیهاي
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دهدمیدستازراخودنفوذجهانوآمریکادراسراییلیالبی
آلکسییفوالدیمیر

–کاییآمریکمیتهیعنی»اسراییلیالبی«مفهومبهمربوطسازمانتریننفوذبابحراندربارهشایعاتواشنگتندرجدیداً
میانهخاوردرمتحدهایاالتکهشودمیمطرحسئوالاینرابطهایندر. استشدهپخش(AIPAC)اجتماعیروابطاسراییلی

یالبهايگروهفشارتحتفقطآمریکاییدولتهیچالبتهکرد؟خواهدعملیراراهبردکداماسراییلباروابطدرجملهازو
ایاالتايمیانهخاورسیاستلذا. کندنمیدنبالنباشد،آمریکاملیمنافعازآنهايبرداشتجوابگويکهراخارجیسیاست
.استاستوارمحضگريحساببرهمیشهخاصطوربهسعوديعربستانوایراناسراییل،بهنسبتوعامطوربهمتحده

.استنظرمدراهبرديمهممنطقهاینبرآمریکاییسلطهحفظبهمعطوفهايتالشهمهازقبل

البیفعالیتمکانیزم

ولی. کنندمیتصحیحخودعالقهموردجهتدررامتحدهایاالتسیاستبداننزدیکهايگروهوAIPACکهاستطبیعی
هکاستاینمسأله. ماندمیباقیامروزيصورتبهکمابیشحتماً امریکاییراهبردعمومیگیريجهتنیزآنهانفوذبدون
خطکاملطوربهکهاستمجریهقوهکهدرحالیشودمیاحساس-مجریهقوهدرنهو-کنگرهدراسراییلیگرانالبینفوذ

زمینهرداقدامیکمالیتأمینازتواندمیبکند؟کاريچهتواندمیزمینهایندرکنگره. کندمیتعیینراخارجیسیاست
خارجیسیاستدرهمیشهکهاستمجریهقوهولی. شودمیختماینجابهاختیاراتشکهکندخودداريخارجیسیاست

راچیزيچهمشخصجمهوررئیسهرکهاستآنبلکهنیستنفوذترپایینیاباالتردرجهمسألهاین. زندمیراآخرحرف
.استمتحدهایاالتراهبرديمنافعجوابگويوينظرازچیزيچهوداندمیدرست

کهحدياتفقطولیدهد،مینشانخودازبیشتريداريخویشتناسراییلبهنسبتکلینتونوبوشخالفبراوباماباراك
تانیاهونخطازفقطواستاسراییلطرفدارحالهردراو. دهدتشکیلائتالفاسراییلداخلدرترمعتدلعناصرباکندسعی

آندوستونزدیکهايگروههمهوAIPACدربارهاگرلذا. داردصحتAIPACمورددرامرهمین. کندنمیپشتیبانی
.استقويسابقمانندالبیایننفوذکنیم،صحبت

سرعتبهاسراییلومتحدهایاالتبینویژهروابطزیرااندشدهشدیدياضطرابدستخوشآمریکایییهودیانمجموعدرولی
بینروابطتقویتبهپیشقرننیمازبیشکهجمعیتیوفرهنگیراهبردي،هايگیريجهتآنامروزه. پاشدمیهماز

متفاوتییراتتغاینسرعتآنتبعبهودارندگوناگونیعللتحوالتاین. کنندمیتغییربخشید،میتحركاسراییلوآمریکا
عرصهاردو-خودتعبیربه–اسراییلمنافعنامبهیهودیان. داردوجوددوجانبهویژهروابطاینکارچگونگیسادهتعبیر. است

ساسیاویژگیاین. استناپذیرجدایییهودیانمنافعازاسراییلمنافعکهاستآنبرفرضزیراشوندمیآمریکاسیاست
.استمتحدهایاالتدراسراییلیالبیالگوي
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AIPACدرتفرقه

جملهازوهاامریکاییعمومیافکاراستحالهآنوآمدوجودبهجدیدعاملیکاوباماباراكجمهوريریاستزماندرالبته
به. ودشمیبرخورداربیشترينفوذازآنهاروحیهکهاندکردهاتخاذتريسنجیدهمواضعجواننسل. استآمریکایییهودیان

دهندگانرأيسويازفزایندهمخالفتباکرد،میپشتیبانیAIPACازهمیشهکهکنگرهدردمکراتیکفراکسیونعلتهمین
اضافهاینجابهآمریکاست،یهوديجمعیتدرتفرقهکنندهمنعکسکهAIPACداخلدرمعینیتفرقه. استشدهروبروخود
شرکتتفرقهایندرکنند،میپشتیبانیاسراییلازچراوچونبیودانندمیصهیونیستراخودکهآنهاییحتی. شودمی
ازتواننمیشود،گرفتهنادیدهنتانیاهوکابینهسیاستاخالقیوحقوقیهايجنبهاگرحتیکهگویندمیآنها. کنندمی

مینهبه. شودمیتمامآنبلندمدتمنافعواسراییلضرربهمجموعدرسیاستاینکهکردخودداريواقعیتاینشناسایی
خودهمیشگیراستجناحدرناپذیرخللصخرهیکمانندکهاستAIPACفقط. نداردوحدتآمریکایهوديجمعیتعلت
.استماندهباقی

اسراییلیالبیبراياساسیخطرعنوانبهایرانیعامل

ازبسیاري. کندمیبروزايفزایندهصراحتباایرانايهستهمسألهدربارههانظراختالفمتحدهایاالتسیاسیمحافلدر
تهرانباراخیچارچوبیموافقتنامهانعقادپیدرمتحده،ایاالتکنگرهدراسراییلیالبیاعضايهمهازقبلوکنگرهنمایندگان

میآمریکاگانکنندمذاکرهتیمکهمعتقدندگروهاین. کنندمیمقابلهایرانبانهاییتوافقاتبهدستیابیبالجاجتواصراربا
بهراییلاسوآمریکانفعبههاییگذشتایرانازنظامی،زوربهتوسلازهشدارباحتیوهاتحریمتشدیدبهتوسلباتواند

هايتحریمازواشنگتنعقیدهبهکهدهدمیادامههاییشرکتواشخاصکردنجریمهبهآمریکاداراییوزارت. آورددست
ايهشرکتباهمکاريبههابانکازبسیاريعالقهمیلیاردي،چندینهايجریمهتحمیلاین. کنندمیتخلفایرانیضد

عنوانتحتالبیاینهايجنبشازیکی. استمتحدهایاالتدراسراییلیالبیهايتالشماحصلاین. کندمیکورراایرانی
ع،مطلمنابعبرخیعقیدهبه. استمتحدهایاالتدراسراییلاطالعاتسازمانشعبهعملدر»ايهستهایرانعلیهائتالف«

رگانیبازروابطایرانباکنندمیسعیکهراهاییشرکتتادهندمیقرارفشارتحترامتحدهایاالتداراییوزارتگروههمین
.نمایدمجازاتکنند،برقرار

تجهیزاتخودروها،مسافربري،هايهواپیمابرايقطعاتصدورمنعجملهازوهاتحریمازاستفادهبامتحدهایاالتحال،هردر
مییاهسلیستدرکنند،میتخلفیکجانبههايتحریماینازواشنگتنعقیدهبهکهراهاییشرکتهمهداروها،ومهندسی

درمتحدهایاالتکهشودمیتقویتدیدگاهاینحالعیندر. شوندمیجریمههماروپاییهايشرکتوهادولت. گنجاند
ندکمیسعیاوباماباراكگویا. استایرانايهستهبرنامهبهاعتمادسادهتقویتازمهمترچیزيدنبالبهايهستهزمینه
عوديسعربستانواسراییلبهمتحدهایاالتاحتیاجصورتایندرکهکندتبدیلخاورمیانهدرواشنگتنشریکبهراتهران

ارادعاهااین»ايهستهایرانعلیهائتالف«واسراییلیموسادپردهپشتهايفعالیتدربارههاگزارش. یافتخواهدکاهش
فعالیتبهراآمریکایییهودیانهايسازمانسایروAIPACکندمیسعیهمجاريشرایطدراسراییلدولت. کندمیتأیید
وبوشهايدولتسیاستازبایدسیاستاین. کندوادارایرانعلیهتجاوزکارانهسیاستازحمایتراهدرترگستردههاي
.ادعاستاینبارزمصداقآمریکاکنگرهدرایرانبارهدرنتانیاهواخیرسخنرانی. باشدشدیدتراوباما
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آمریکایی–اسراییلیروابط

باشد،کاررويمشخصمرحلهدرکهدولتیازنظرصرفاسراییلومتحدهایاالتبینراهبرديمستقیمروابطحال،هردر
ازدبع. کنندمیرفتارژئوپلتیکیگرانهحسابخشکمالحظاتاساسبرهمیشهکشوردومجریههايقوهوشودمیحفظ
کیآنهابینکهاستتشخیصقابلمهموبزرگمرحلهدو. استیافتهتوسعهمرحلهچنددرراهبرديروابطاین1948سال

ازبسیاريوخارجهوزیرمارشالجورجهايتوصیهخالفبرآمریکاجمهوررئیسترومنهري. داشتوجودانتقالیمرحله
طولردامریکایییهودیانترومن،عقیدهبه. کردگرمیاستقبالاسراییلدولتظهورازآمریکا،وقتدولتبلندپایهاعضاي
.نگریستمیمسألهاینبهآمریکایی–انگلیسیپروتستانمذهبزاویهازاوکهبودندیهوديملتطرفدارتاریخ

رسیدفرا1967سالژوئنماهجنگازبعددانست،خودراهبرديمتحدرااسراییلمتحدهایاالتکهروابطتحکیمدومفاز
اهعربنومیديباعثوسیلهبدینوکردقمعوقلعرامیانهخاوردرمسکومتحددوسوریهومصرآنحیندراسراییلکه
کمکزمانآندر. دهدگسترشهازمینههمهدررااسراییلبهنظامیکمکگرفتتصمیمواشنگتن. شدشوروياتحاداز

هباسراییلجنگیعملیاتهمانازبعدشوروياتحاد. کردمیویرانرامیانهخاوردرشورويراهبرداسراییلبهآمریکایی
يجوالماهدرمصرجمهوررئیسساداتانورکهشدباعثابتداآمریکاییراهبرددرتحولاین. داددستازرامیانهخاورتدریج

درريمص–اسراییلیصلحپیمانانعقادبهآمریکاییسیاستسپس. دهدپایانمصردرشوروينظامیحضوربه1972سال
راهبرديابتکارصحتمنطقهدرمتحدهایاالتمواضعتقویتسردجنگپایانتاوموقعآناز. انجامید1979سالمارسماه

.رسانداثباتبهراعربیکشورهايبااسراییلدادنآشتیجهتدرکیسینجر-نیکسون1974سال

لسلهسبایدسئوالاینبهدادنپاسخبراياست؟راهبرديارزندهعاملیکمتحدهایاالتبراينیزحاضرحالدراسراییلآیا
عراق،دوبارهافغانستان،عراق،حوادثشاملکهدادقرارتحلیلوتجزیهموردرا1991سالازبعدبزرگخاورمیانهتحوالت

د؟شومحسوبمتحدهایاالتمفیدمتحدتواندمیموارداینازیککدامدراسراییل. استایرانویمنمصر،سوریه،لیبی،
میاندرآمریکاباراخودجاسوسیاطالعاتجملهازوکندمیمساعدتآمریکابهمختلفمحورهايدرمجموعدراسراییل

اختیاردرراخودبنادرهايظرفیتوکندمیشرکتجدیدهايسالحآزمایشاتومشتركهايرزمایشدرگذارد،می
.کندمیایفاراتعمديغیرمخلعاملحتییابیگانهناظرنقشاغلبهابحرانزماندرولی. گذاردمیآمریکا

واقعیتمطابقمواردکهاستشدهباعثمتحدعنوانبهاسراییلبودنمفیدومنطقهدرآمریکامنافعبینارتباطفقدانامروزه
عالفطوربهجدیداً کهداردصحت»اسراییلیالبی«مورددرامرهمین. باشندکمبسیارمختلفهايزمینهدرراهبرديمنافع
.شودمیمطرح

همانزاهاآمریکاییعظیمشمار. شودمیتغییراتدستخوشکلیطوربهآمریکاییجامعهوآمریکایییهودیانبینروابط
شریککهندابودهآمریکایی–انگلیسیپروتستانمذهبشاخهآنپیروشمالیآمریکايدرهااروپاییگزیدنسکونتابتداي
. استحیمسیصهیونیسمگرایشایننام. هستندتاریخدرآنهاالهینقشویهودیانبودنفردبهمنحصروبرگزیدهاندیشه

. هددمیدستازراخودپروتستانومتدینانگلیسی،حالتآمریکاییجامعه. آیدمیپدیدتغییراتهمزمینهایندرولی
وستانپسیاهبهنسبتکمینظرازپوستسفیدغیراقلیتکهشودمینزدیکايمرحلهبهتمامسرعتبامتحدهایاالت
ازيبسیار. استافتادهاتفاقیچنینبزرگهايحوزهوشهرهاازبسیاريدروایاالتبرخیدرکنونتاکهکندپیدابرتري
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دومروهگدرباره. پوسترنگینهاعربوهافلسطینیوهستندپوستسفیدیهودیانکهکنندمیفکرهااقلیتنمایندگان
.گویندمیزورآنهابهاسراییلپوستسفیدیهودیانکهگویندمیاغلب

اییلیاسرضدروحیاتتشدیداست،بودهآمریکایییهودیانعظیمشمارسیاسیخانهروزولتزمانازکهدمکراتحزبدرحتی
آمریکاسفارتانتقالاندیشه2012سالدردمکراتحزبملیکنگرهنمایندگانبرخیوقتیمعلوم،قراراز. شودمیمشاهده

ادهايفریوهازدنسوتباپیشنهاداینکردند،مطرحراحزبمرامنامهدرپیشنهاداینگنجاندنوالمقدسبیتبهاویوتلاز
حزبدریهودیانحضور. دانندمیحزبیغیرراخودپیشازبیشهاآمریکاییاکثرهمانندیهودیان. شدروبروناراضیان
بامتناسبیهودیانسیاسیوزنکاهشباعثقوياحتمالبهامراینکهخوردمیچشمبهپیشازبیشخواهجمهوري

.شدخواهدآمریکاجمعیتقسمتایناعضايجمعیشمارکاهش

******

ششککنند،حمایتشود،میراسترومیانهومذهبیپیشازبیشکهاسراییلازامریکایییهودیانکمتروکمشماراگر
کهتاسخوانهمراهبرديشرایطباهاپیوندتضعیفاین. شدخواهدتضعیفنیزیهوديدولتوآمریکایییهودیانمتقابل

زدیکینکاهش. کندنمیتقویترافرهنگیروابطنرمعوامل-گذشتهخالفبر–اینازبیشژئوپلتیکیخشنعواملآندر
ا،آمریکبیننیزوآمریکایهودیانمیاندرداخلیاختالفاتگسترشموجباسراییلومتحدهایاالتبینراهبرديروابط

دستازیشپازبیشواشنگتندرراخودنفوذاسراییلیالبیکهاستآناساسیعللازیکیاین. شودمیاسراییلویهودیان
.یابدمیافزایشاست،برخوردارعظیمیمالیمنابعازکهعربیالبیجملهازودیگرهايالبینفوذکهحالیدردهدمی
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