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چکیده مطالب

کندمیسعیمعمولطبق»معاصرایران«مجلهچهارموچهلجدیدشماره
اسالمیجمهوريباهمکهراالمللیبینسیاستمسایلترینمبرمبازتاب
گرامیخوانندگانبهدارند،ارتباطمیانهونزدیکخاوراوضاعباهموایران

.نمایدتقدیم

حوادثوجهانیاقتصادجابجاییادامهبارهدرهاپژوهشحاضرحالدر
برآینداین. شوندمیمنتشرپیشازبیششرقبهغربازسیاسیکلیدي

وانعنبهمتحدهایاالتنقشتضعیفباکهاستعینیشرایطفزایندهتأثیر
آشکارهراساروپا،نمایندهعنوانبهاروپااتحادیهافولادامهجهانی،ژاندارم

آسیاییهايببراصطالحبهوهندچین،تنهانهفزایندهتوانمنديازغرب
ایرانعرب،جهانفزایندهاستقاللعام،طوربهاقیانوسیهوآسیامنطقهبلکه

.داردارتباطدیگرعواملوبروکسلوواشنگتندوروییازنومیديوترکیهو

جلويتواندمیاورآسیاییآنتانتپیمانتنها«عنوانتحتمقالهنویسنده
وانندتمیشرقدرشریککشورهايسایروچینایران،روسیه،کهاستبدیهی: «کندمیخاطرنشان»بگیردراناتووآمریکا

تحادیهاناتو،مانندجمعیدستههايسازماننقابزیرکهکنندمقابلهغربتجاوزکارانهسیاستبامساعیتشریکبافقط
آیدمینظربه. استشکستوباختبهمقرونتنهاییبهاقدام. کندمیرفتارغیرهو7گروهپول،المللیبینصندوقاروپا،

–امینظاتحادیهیکاین. استپذیرتحققآنتانتپیماننوعازاورآسیاییهايدولتاتحادیهتشکیلجاريشرایطدرکه

اروپایهاتحاددرآلمانیاناتودرآمریکاموقعیتخالفبر-کنندگانشرکتازیکهیچآندرکهاستبازاقتصاديوسیاسی
نظیردیگریاورآسیایکشورهاينیزوایرانچین،روسیه،کلیدينقشالبته. باشدنداشتهآمیزيتحکموناپذیرانکاربرتري–

.»استبحثقابلغیر–شونداتحادیهعضوبخواهندچنانچه–مالزيوپاکستاناندونزي،قزاقستان،ترکیه،هند،

هايالبینقشافزایشباهمزمانجهانسراسرومتحدهایاالتدراسراییلیالبینفوذکاهشموضوعبه»روایران«جدیداً
گريالبیغربدرخودمنافعپیشبردبرايچگونهقطروسعوديعربستان«عنوانتحتمطلبی. استپرداختهغربدرعربی

هايعربکهاستروشنمجموعدر: «استآمدهجملهازمطلبایندر. استکردهتشریحبیشترراموضوعاین»کنندمی
ازاساسهمینبرآنها. شودمیتعیینپولوسیلهبهچیزهمهغربدرکهاندشدهمتوجهکهمدتهاستفارسخلیجحاشیه

متوسلمختلفهايروشبهآنها. ورزندنمیدریغجهانسراسردرچهومیانهخاوردرچهخودمنافعپیشبردبرايپولیهیچ
حدهمتایاالتدرکنندمیسعیهدایاوهاگذاريسرمایهرشوه،پرداختبهتوسلباآنها: استیکیآنمعنايولیشوندمی
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یمنیکگیرند،میپولآنهاازکهسیاسینهادهايوهاشخصیتاینکهولوکنندایجادراخودمثبتچهرهاروپااتحادیهو
.»دارندکاروسرکسیچهبافهمند

رکتحگیريکاربهموجبمناقشه،اینپیراموندیگرهايدولتمنافعبرخوردنیزوانگیختبررامنطقهکهیمنمناقشه
آمده»استروسیهخارجیسیاستدیگربزرگاشتباهیمن،درباره2216قطعنامه«مقالهدر. استشدهتاکتیکیمختلفهاي
دركعدموراهبردفقداندرکهشدمرتکبجدیدجدياشتباهیکنکرد،وتورا2216قطعنامهکهروسیدیپلماسیکهاست

ایناسخپخودبهاستنتوانستهاخیرقرنربعیکطیمسکواگر«کهگرددمیاشارهمقالهایندر. داردریشهفعلیجریانات
ربارهدسئوالبهروشنیپاسخکنونتاکهکردتعجبتوانمیچطوردشمن؟یااستروسیهدوستریاضکهبدهدراسئوال
ضمننکاتاینکهکردامیدوارياظهارتوانمیفقط. استنیامدهدستبهمیانهونزدیکخاوردرماهاياولویتوایران

نیکالياداريدستگاهوامنیتشورايحاضرحالدرکهشودترمشخص2020سالتاروسیهملیامنیتراهبرداصالح
.»هستندآنتدوینمشغولپاتروشف

لسلهسآورد،عملبهجدیداً عربستانپادشاهسلمانملککهسعوديعربستانبرحاکمزمرهاساسیهايشخصیتجابجایی
عهشیرویاروییوایرانباآنبرخوردباهمهازقبلوریاضخارجیسیاستخطباآنهامهمترینکهکردمطرحراهاییسئوال

خپاسآمدعملبهتالش»زندمیدامنراایرانپیرامونتنشسعوديعربستان«مقالهدر. داردارتباطکلیطوربهسنیو
نشدهدهمشاهمثبتیچندانتغییراتهاسعوديرفتاردرکنونتا: «کندمیتأکیدمطلبایننویسنده. شوددادهسئوالاین

سیاستهبدارد،مستقیمغیریامستقیمارتباطایرانباکههامحورسريیکدرکهاستپادشاهیایننفعبهاینکهولواست
.»دهدپایانخودتجاوزکارانه

آمیزيسحرجايعرب،جهاناصطالحبهبرايواقعاًمتحده،ایاالتجمهوريرؤسايايحومهرسمیمقرایندوید،کمپ
خاورسیاسیمنظرهمتماديهايسالتاکهشدحاصلاسراییلی–مصريتوافقاتآنجا1970هايسالاواخر. استشده
شوراينمایندگانبااوباماباراكمالقاتآنودادرخمهماندازههمانبهحادثهیکهمانجامیماه14روز. زدرقمرامیانه

انپادشاهبراياوباماباراك: دویدکمپواقعیمعناي«عنوانتحتمقالهدر. استفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاري
کمپمذاکرات: «شودمیاشارهدارد،اختصاصرویداداینبهکه»کیستدستدنیاکندمییادآوريفارسخلیجحاشیه

رخاودرمتحدهایاالتراهبردزیرااستطبیعیامرادعاهااینوجود. نیستمتقابلادعاهايبهرسیدگیتنهامعنیبهدوید
همهازقبلدویدکمپمذاکرات. باشدداشتهمطابقتهمکاريشورايعضوکشورهايهايراهبردباتواندنمیطبیعتاًمیانه

تحدهمایاالتفزایندههايخواستوايمنطقهتغییراتبهتوجهباکهاستشدهايمنطقهامنیتجدیدسامانهایجادآغازسر
.»شودمیبرقرارهمکاريشوراياز

خارجهاموروزیرالوروفسرگئیبامذاکراتانجامبرايسوچیبهآمریکاخارجهاموروزیرکريجانجاريسالمیماهسفر
یموجودبهفراوانیهايسئوالوکردهجلبخودبهزیاديتوجههمچنانروسیه،جمهوررئیسپوتینوالدیمیرباگفتگوو

وروسیهمواضعدرکهحالیدرشدعالیسطحدرتماسبرقراريمبتکرواشنگتنچراکهاستاینآنهاترینمهمکهآورد
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جان«عنوانتحتمقالهنویسندهعقیدهبهاست؟نکردهتغییرچیزيدیگرجهانیمسایلواوکراینقبالدرمتحدهایاالت
ینهزمدرروسیهفوريکمکبهمتحدهایاالت: «استسادهسئوالاینپاسخ،»سوریه؟وایرانعوضدرکریمه: سوچیدرکري
متحدان،قطروترکیهسعودي،عربستانسويازمقابلهعلتبهمحورهاایندرآمریکاییسیاستکهدارداحتیاجسوریهوایران

جدیدانتخاباتسويبهخاورمیانهدرشکستباخواهدنمیاوباماباراك. استافتادهمخاطرهبهآمریکااساسیايمنطقه
.»کندحرکتآمریکاجمهوريریاست

ود،بنبودند،کسیواقعینمایندهکهمعارضانیوسوریهمقاماتنمایندگانهايمالقاتمیزبانیمشغولمسکوکهحالیدر
بهوکردهتهیهراسوریهمشروعدولتسرنگونیجدیدطرحقطروترکیهسعودي،عربستانیعنیدمشقاساسیدشمنان

بیعرکشورهايبرخینظامیمنابعازکردند،طراحیامانمشارکتبادوحهوآنکاراریاض،کهسناریویی. پرداختندآناجراي
اییج«مقالهدرامرجزئیات. کنندسرنگونجاريسالپایانتارااسدبشارکهاستاین»مثلث«قصد. استآمدهدستبه

.استشدهتشریح!» ماستسرپشتدمشقندارد،وجودنشینیعقببراي

اهللارسولمحمدحضرتمبعثروزمناسبتبهاسالمیانقالبمعظمرهبرايخامنهعلیسید2015سالمیماه16روز
اهللاآیت. نمودبیانالمللیبیناوضاعدربارهراخودمالحظاتبرخیخارجیکشورهايسفرايبرابردرسخنانیطی) ص(

سرپشتودارندزیاديهايگرفتاريامروزآفریقا،شمالوآسیاغربيمنطقهاسالمیکشورهاي: « فرمودندايخامنه
خودشانمنافعحفظاسمبهکههستندآمریکاآنهارأسدروبزرگهايقدرتاستکباريهاينقشهگرفتارهماینهايهمه
گناهبیهايانسانیعنیدهند؛میانجام-غضبوشهوتهمان-خواهدمیدلشانکهکاريهروشوندمیهامیدانوارد

رهبريمعظممقامبیاناتکاملمتن»معاصرایران«مجلهشمارهایندر.  »کنندمیحمایتنابِکارهايگروهازکشند،میرا
.استشدهدرجروسیزبانبه

سایلمبابرخورددربودندنتوانستهزیاديمدتطیالییک،کامالًجمهوريیکوپادشاهییکترکیه،وسعوديعربستان
صومتخهمدیگربهنسبتآنهاورفتنمیجوبیکدرآبشان. بیایندکنارهمباعراقومصرلیبی،سوریه،نظیرايمنطقه

ازواشنگتندرخواستوایرانبامذاکراتانجامیعنیمتحدهایاالتايمیانهخاورسیاستدرتغییراتولی. ورزیدندمی
. کنندنگريبازهمدیگربابرخورددرآنکاراوریاضکهشدباعثکنند،میمصرفتاکنندتولیدبیشتريامنیتکهمتحدانش

. ستاآنايمنطقهمتحدانبردنبینازوایرانبامقابلهآن،غاییهدفکهدهندمیتشکیلراائتالفیکشوردواینامروز
.استشدهتشریح»تهرانعلیهپیمان: ریاضوآنکارا«مقالهدرائتالفاینجزئیات

درسخنانیطیوزیرمعاونعراقچیعباسوایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدمیماه25روز
یرازآمدعملبهاللحنیشدیدگفتگوي. دادنداطالعايهستهبرنامهدربارهمذاکراتروندازایرانمجلسعلنیغیرجلسه

خطوطاصطالحبهازنبایدعنوانهیچبهمطلوبنتیجهآوردندستبهبرايتالشدرکهدادندهشدارمجلسنمایندگان
شود؟میچهنرسد،امضابهژوئن30تاایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهاگر. گذاشتفراترپااسالمیجمهوريقرمز

ردتحوالتاین: «نمایدمیخاطرنشانآننویسنده. شودمیبررسیعنوانهمینتحتمطلبیدروضعاینهايجنبهبرخی
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خواهجمهوريالبیازاستفادهباداداجازهسعوديعربستانریاستبهفارسخلیجهايپادشاهیهمکاريشورايبهمنطقه
واضعمتشدیدبهونیاوردطاقتسفیدکاخ. دهدافزایشرااوباماباراكبرفشارکین،مکسناتورریاستبهکنگرهدرخود
قتنامهموافامضايتاریختواندمیواشنگتننکند،گذشتتهراناگرکهشدپخشاطالعاتی. دادتنتهرانبامذاکراتدرخود

.»کندموکولاکتبر30حتییاسپتامبر30بهرا

ايهکوششکردنمتمرکزمشغولاست،سعوديعربستانوترکیهمتحده،ایاالتشاملکه»سوريضدبزرگترویکاي»
تصرفواسدبشارسقوطبرناظرآنهاخوشبینانهنظامیسناریوي. استسوریهبهنهاییوقطعیضربهکردنواردبرايخود

ت،اسآوردهدستبه»روایران«کهاطالعاتیبهبنابکند؟کاريچهاستمایلوتواندمیتهرانشرایطایندر. استدمشق
درتهرانجدیدراهبرد«عنوانتحتتحریریههیأتتفسیر. کندمیتصحیحراخودسوريراهبردایراناسالمیجمهوري

.دارداختصاصموضوعاینبه»سوریه

رسمیمسئولینهايمالقات: «استآمدهمقالهایندر. بردمیپایانبهرامجلهشمارهاین»هندي-ایرانیروابط«مقاله
وأمت»داردتمدنیوتاریخیعمیقهايریشهکهناپذیريخللدوستانههايپیوند«برمبنیاظهاراتباهمیشههندوایران
بهندهمقاماتآشکارتمایل. نیستنقصوعیببیحداینتانودهلیوتهرانبینروابطوضعیتامرحقیقتدرولی. است

تبدیلخیرادهسالهپایدارگرایشبهایران،باسیاسیواقتصاديروابطدرواشنگتن،یعنیثالثطرفنظرنقطهازبردنحساب
.»استشده

امیدگرامی،خوانندگانبهمجلهچهارموچهلجدیدشمارهتقدیمضمنمعمولطبق»معاصرایران«مجلهتحریریههیأت
جالبکنند،میرصدرامیانهخاورمنطقهاوضاعوایرانپیرامونتحوالتکهآنهاییهمهبرايمجلهاینکهداردايصادقانه

.باشدمفیدو



بگیردراناتووآمریکاجلويتواندمیاورآسیاییآنتانتپیمانتنها6
.............................................................................................................................................................

بگیردراناتووآمریکاجلويتواندمیاورآسیاییآنتانتپیمانتنها
آلکسییفوالدیمیر

اساسیحوادثوجهانیاقتصادجابجاییادامهبارهدرهاپژوهشامروزه
تأثیربرآینداین. شوندمیمنتشرپیشازبیششرقبهغربازسیاسی
عنوانبهمتحدهایاالتنقشتضعیفباکهاستعینیشرایطفزاینده
آشکارترساروپا،نمایندهعنوانبهاروپااتحادیهافولادامهجهانی،ژاندارم

منطقهبلکهآسیاییببرهايوهندچین،تنهانهفزایندهتوانمنديازغرب
ترکیهوایرانعرب،جهانفزایندهاستقاللکلی،طوربهاقیانوسیهوآسیا

کشورهايوروسیه. داردارتباطبروکسلوواشنگتندوروییازنومیديو
زمینهدرواوکراینیبحرانپیرامونغرببازيمعنايناگزیرشرقاساسی
خطرناكوسازندهغیردیگرباریکهابازياین. اندکردهکشفراهاتحریم
) جهانیبانکوپولالمللیبینصندوقناتو،(هاسازماننهادها،براتکابودن

وکردهایجادغربکهراسیاسینظامیواقتصادي–مالیهايرژیمو
وآمریکااتکايمورددرامرهمین. استرساندهاثباتبهکند،میاداره

ویآسیاینظامیهايدیکتاتوريقطر،سعودي،عربستاننظیرکارمحافظههايرژیمبابدنامکشورهاییبراروپااتحادیه
هاحکومتاینوشودمیمتوسلانسانیحقوقسرکوبوترورهايروشبهحکومتکشورهاایندر. داردصحتآفریقایی

یمذهب–قومیمناقشاتوکردهایفارا) یمنحقدرسعوديعربستانکار(ايمنطقهکوچکهايژاندارمنقشپیشازبیش
.زنندمیدامنراالمللیبینو

تغییراتدرخواست
هايتحریمهدفبهروسیهازقبلایرانولیاستکردهدركراواقعیتاین-ایرانازغیر-دیگرکشورهاياززودترروسیه

جمعیهدستاقداماتمسکواورآسیاییدیگرشرکايباهمراهسرعتبهبایدشرایطایندر. شدتبدیلنظامیتجاوزوناعادالنه
روشنناکنوهم. شودمتوقفالمللیبینمناسباتدرايمنطقهعاديبازیگرسطحتاروسیهنقشتنزلروندتاکرداتخاذرا

باصوصخبهو) اروپاییاساسیبازیگرانعنوانبهفرانسهوآلمانو(اروپااتحادیهبامشارکتروابطبهبازگشتکهاستشده
.نشودپذیرامکانهرگزشایدونیستپذیرتحققآیندههايسالدرمتحده،ایاالت

همهرفعوایراناسالمیجمهوريايهستهمسألهنهاییفصلوحلصورتدرحتیهرگزغربکهبفهمدبایدهمتهران
دنکرعوضوایرانوروسیههايرژیمسرنگونی. دادنخواهدراحقوقبرابرشریکبهایرانشدنتبدیلاجازهآن،ازهاتحریم

فدراسیونانرژيهايحاملسرشارمنابعتواندمیغربصورتایندرزیرااستغرباساسیهدفغربی،هايدولتباآنها
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فارسخلیجحاشیهعربیکشورهايگازونفتکهحالیدردهد،قرارخودنظارتتحتراایراناسالمیجمهوريوروسیه
کندبرايآنتالشدرغربامروزيبرندهبرگمهمترینانرژي،هايحامل. داردقرارآمریکا»حمایتتحت«کههاستمدت
ورطبهاورآسیادروعامطوربهجهاندرمتحدهایاالتاساسیرقیبعنوانبهچینسیاسینفوذواقتصاديتوانرشدکردن
.باشدمیخاص

یاآسدرعمدتاً متحدانشوآمریکاسويازفشاربهدهندمیترجیحفعالً هاچینیولیکندمیدركراواقعیتاینهمپکن
سریعیخیلچینولی. کنداجتنابمیانهخاوردرخصوصبهواورآسیادرشدیدرویاروییازتابدهندتنديپاسخاقیانوسیهو

اینغیردر. نمایدمنتقلمیانهونزدیکخاوربهوکردهدورخودمرزهايازراغرببامقابلهمنطقهبایدکهفهمیدخواهد
ريبرقرامعنیبهامراینکهبدهدچینبهرامنطقهاینگازونفتازمقداريچهگرفتخواهدتصمیمبزوديآمریکاصورت
.استچیناقتصادبرکاملنظارت

اورآسیاییآنتانتپیمانیااورآسیاییجدیدجامعه
جاوزکارانهتسیاستبامساعیتشریکبافقطتوانندمیشرقدرشریککشورهايسایروچینایران،روسیه،کهاستبدیهی
غیرهو7گروهپول،المللیبینصندوقاروپا،اتحادیهناتو،مانندجمعیدستههايسازماننقابزیرکهکنندمقابلهغرب
پردهپشتچینیتوطئهزمینهدرهااروپاییوهاآمریکایی. استشکستوباختمعنیبهتنهاییبهاقدام. کندمیرفتار
مقابلروينیبهتواندمیآنهااتحادکهبیاندازندتفرقهايبالقوهشرکايومتحدانبینبایدچطوردانندمیوهستنداستاد

مکاريهسازمانمنظورمانکهاستآمدهوجودبهکنونتااورآسیایییکپارچگیمعینابزارالبته،. شوندتبدیلغربنیرومند
لتعامهايمکانیزمبهرسدچهاست،بریکسحتیواورآسیاییاقتصادياتحادیهجمعی،امنیتپیمانسازمانشانگهاي،
.باشدبرخورداردركقابلوشدیدمدیریتازکهاستالزمايیکپارچهونیرومندواحد،ساختارولی. دوجانبه

یکبایدنای. استآلیایدهگزینهاقتصادي،وسیاسی–نظامیهايجنبهبااورآسیاییجدیدجامعهتشکیلکهاستطبیعی
دخواهنایفاراجدیدجامعهاینهستهنقشهندوایرانچین،روسیه،. باشدذوبدیگیکدراروپااتحادیهوناتوآلیاژنوع
ندهزودرسطوربهاوولیکردبیانرااندیشههمینامنیتکنفرانسدرایراناسالمیجمهوريدفاعوزیرپیشچندي. کرد

همکشورداخلدر. استنشدهحلهنوزهندوچینبینهانظراختالف. نیستآمادهکاراینبرايهنوزهند. شمردبررا
.داردجریانهستند،وابستهغرببههمفرهنگینظرازکهغربیهايارزشطرفدارانوشرقیآیندهطرفدارانبینمبارزه

.استزودرسولیدرستاندیشهاین

ايکشورهآنبرايوگیردبردررااورآسیاییکشورهايبیشترهرچهتعدادکهاستالزمترينرمساختارجاريمرحلهدرلذا
میثالمعنوانبه. اندآمدهتنگبهاروپااتحادیهشدیدحدازبیشقواعدوآمریکابهکاملوابستگیازکهباشدبازاروپایی

هایمتحراینشریکخواستندنمیاروپااتحادیهاعضايازبسیاري. کرداشارهروسیهعلیهاروپااتحادیههايتحریمبهتوان
اروپااتحادیهدرآمریکااساسیشرکايوآمریکافشاربانتوانستندآنهاولیزندمیلطمهآنهااقتصادبهسیاستاینزیراشوند
اتخاذگاهدستبهکهاستشدهوابستهمتحدهایاالتبهقدريبهاروپااتحادیه. کنندمقابلهفرانسهوآلمانبریتانیا،یعنی

وناراحترااروپااتحادیهعضوکشورهايازبسیاريوضعاین. استگردیدهتبدیلممکنبهانههربهآمریکانفعبهتصمیمات
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ظرنهرازکهشوندملحقاورآسیاییجدیدجامعهبهبخواهندمعینیمرحلهدرکشورهاایناستممکنلذاوکندمیتحقیر
کشورهايازشماري. شوندمیمشاهدهاکنونهمتحولاینهاينشانه. گرفتخواهدسبقتغربمنسوخساختارهاياز

کهنددویددهد،میتشکیلچینکهزیرساختیهايگذاريسرمایهبانکسويبهواشنگتنفریادهايخالفبرغرباساسی
راینیاوکبحرانبارابطهدرروسیهبابرخورداختالفمرتباً هماروپااتحادیهوناتوداخلدر. استنمایانبسیارآنهارفتاراین
.کندمیبروز

. شدندمتحدماديخشنهايارزشپیشبردبرايصرفاًکهاستکشورهاییازشماريشاملاروپااتحادیهجملهازوغرب
ومحباعثامرهمین. استبودهاستوارمسیحیتبرهمیشهاروپادرکهکشدمیراانسانیهویتآنهاگراییمصرفوطمع
آمریکايوآفریقاعرب،جهانآسیا،ازمهاجرتهايجریانباآنجایگزینیوآمریکاواروپااتحادیهازاروپاییعنصرشدن
فیفلسبرداشتقومی،جنبهدینی،هايارزشها،سنتزمینمشرقدر. استدیگريهویتوفرهنگاینکهشودمیالتین

موجبکهبازيبچهوبازيجنسهمواستقويهنوزخانوادگیهايارزشوجمعیدستهزندگیبهگرایشجهان،از
ستند،هترفقیرغربیکشورهايازآنهاازبسیارياینکهازنظرصرفاورآسیاییکشورهاي. گرددمیردشود،مینسلانقراض

هايتفاوتغربدرکهحالیدرکندمینزدیکهمبهراآنهاامرهمین. دارندجذابیتخودانسانیوفرهنگیجنبهعلتبه
.گرددمیمحوجنسی،وفرهنگیمذهبی،ملی،ازاعمانسانیهویتانواعهمهوانسانی

شود؟میتحولاینمبتکرکسیچه
وینچروسیه،منظورمان. شودجدیداورآسیاییاتحادیهتشکیلمبتکربایداست،غربضرباتاساسیهدفکهکسیظاهراً
. نداشدهواشنگتنمتحداناسترالیاوژاپننیزوناتوآمریکا،یورشهدفکشورسههمیناخیرهايسالدر. هستندایران

.داردجریانمرکزيآسیايوقفقازراهازجنوبازواوکراینطریقازغربازمسکوبهتهاجم

کهکنندمیایفامهمینقشاقتصاديهايائتالفزمینهایندر. گیردمیقرارتهاجماینهدفمختلفجهاتازهمچین
هبسرزمینینظرهاياختالفازهمچنین. دهدتشکیلپکنمشارکتبدوناقیانوسیهوآسیادرکندمیسعیاوباماباراك

اعتراضات«تحریکجهتدرهاتالششاهدما. شودمیسوءاستفادهداخلیاوضاعودیاویویتاوجزایرسربرژاپنباخصوص
دریاسسازمانکهشدیماویغور-شینکیانگخودمختارناحیهدرتروریسموطلبیجداییتحریکوکنگهنگدر»رنگین

. ایدنممیاستفادهکنند،میفعالیتقطريوسعوديپولباکهمیانهخاورتروریستیوافراطیهايسازمانازمنطقهاین
.شودمیگذاشتهبحثبهمرتباً تایوانمسأله. شودمیگرممصنوعیطوربهتبتموضوع

امانهسازدارد؛قرارالمللیبینهايتحریمجانبههمهفشارتحتکهسالهاستکشوراین. استترشدیدآنازایرانبهحمله
شدنبارانموشکوبمبارانخطرباهمیشهکهاستسالششوسیاست؛شدهمنفصلالمللیبینمالیهايپرداخت

.شودمیروبروممکنوقتهردرخودراهبرديوايهستهتأسیسات
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نگاتنگتشراکتازراکشوراینکندمیسعیعکسبربلکهکندنمیدنبالهندعلیهايخصمانهآشکاراسیاستغربولی
تانیپاکس–هنديتضادهاي. بکنددورسیاسیفعالیتهماهنگیوايهستهانرژيفنی،نظامیاموردرخصوصبهروسیهبا

.شودمیتحریکمستورطوربههم

ینا. شودتبدیلجدیداتحادیهتشکیلکلیديمحوربهتواندمیکهاستپکن-تهران–مسکومحورجاريمرحلهدرلذا
اريهمکافتادهجاهايمکانیزموهاکانالازوغربتجاوزکارانهسیاستبامقابلهزمینهدرآشکارمشتركمنافعاز»مثلث«

.استبرخوردارمختلفهايزمینهدر

اورآسیاییآنتانتپیمان
تحادیهااین. استپذیرتحققآنتانتپیماننوعازاورآسیاییهايدولتاتحادیهتشکیلجاريشرایطدرکهآیدمینظربه

درمانآلیاناتودرآمریکاموقعیتخالفبر-کنندگانشرکتازیکهیچآندرکهاستبازياقتصاديوسیاسی–نظامی
ورآسیاییاکشورهاينیزوایرانچین،روسیه،کلیدينقشالبته. باشدنداشتهشدیديوناپذیرانکاربرتري–اروپااتحادیه

. استثبحقابلغیر–شونداتحادیهعضوبخواهندچنانچه–مالزيوپاکستاناندونزي،قزاقستان،ترکیه،هند،نظیردیگر
امنیتودفاعتوسعه،همکاري،اورآسیاییفضايتشکیلطرحاین. شدنخواهدمحسوبکوچکتروبزرگترشریککسیولی

السدرکهآسیادراعتماداقداماتوتعاملسراناجالسجریاندرچینرهبرجینپینگشیتوسطشبیهیاندیشه. است
.داردنیمعیخوانیهماندیشهاینبانیزکرهجمهوررئیساورآسیاییابتکار. بودگردیدهمطرحشد،برگزارشانگهايدر2014

یمانپسازماناورآسیایی،اقتصادياتحادیهشانگهاي،همکاريسازماننظیراورآسیاییفعلیفعالنهادهايکهنیستالزم
مهمهماین. شوندمنحلشد،خواهندملحقبداناورآسیاییجدیدجامعهیافتنتشکلموازاتبهکهغیرهوجمعیامنیت
توسعهجریاندرکهافتادخواهداتفاقهمانصورتاینغیردر. نرودچینبارزیرشرقبهخودحرکتدرروسیهکهاست

.استشدهآنهاروابطدرجاريبحرانبروزباعثوافتادهغرب–روسیهمشارکت

،داعشباجملهازتروریسمبامبارزهویژهبهوامنیتیداخلیوخارجیخطراتبامقابلهدرتعاملچونمسایلیفصلوحل
اراورآسیاییجدیدجامعهاساستواندمیايمنطقهمناقشاتبروزازپیشگیريومخدروموادقاچاقاي،منطقهتروریسم
ازیشگیريپنیزورنگینهايانقالبتحریکجملهازوغربکنندهثباتبیفعالیتازپیشگیريکار،اصلولیدهدتشکیل
ساعدتمها،گذاريسرمایهتبادلطریقازآزادتجارتمنطقهتدریجیتشکیلاقتصاديبعددر. باشدمیشرقبهناتوحرکت

برابردردفاعیورو،ودالربدونمالیواحدفضايتشکیلاقتصاد،هايشاخهبینروابطبرقراريپایدار،اقتصاديتوسعهبه
حاکمیتحقازحمایت. استنظرمدپول،المللیبینصندوقهايتوصیهوغربیهاينسخهاساسبراقتصادآزادسازي
هبعنایتباکشوريهرسیاسینظامبهاحترامغربی،»دمکراتیک«هايدرازيدستبرابردرآنازدفاعوعضوکشورهاي

قی،شروغربیهاينمونهمؤثرترینوبهترینازاستفادهباتوسعهمشتركالگويطراحیآنها،تاریخیوملیهايویژگی
وملیهايویژگیبهتوجهبدونوزوربهتوسلباخارجازبیگانههايطرحتحمیلبدونهاآزاديودمکراسیبهاحترام
.شودتبدیلهمکاريجديگیريجهتبهبایدکشوريهرمذهبی
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جهاندراورآسیاییجدیدجامعهجایگاه
علیهبایدنطرحاین. استغربتجاوزکارانهسیاستبرابردردفاعاین. نیستتهاجمیکاراتحادیه،اینتشکیلکهاستروشن

عملیغیرهواروپاشورايپارلمانیمجمعاروپا،شوراياروپا،همکاريوامنیتسازماننظیراروپاییموجودساختارهايواروپا
ازبهستند،آناهدافشریککهاروپاییوآسیاییکشورهايهمهعضویتبرايبایداورآسیاییجدیدجامعهعکس،بر. شود
.باشد

ازمانسدرشرکتتدریجبهوکردهتضعیفراخودسیاستاروپاییگیريجهتشدخواهدمجبورشرایطایندرروسیهالبته
واقتصادي–بازرگانیروابطبایدتدریجبه. دهدکاهشرااروپاشورايپارلمانیمجمعواروپاشوراياروپا،همکاريوامنیت

د،آوررويعربجهانوترکیهایران،هند،اقیانوسیه،وآسیامنطقهبهودهدکاهشرامتحدهایاالتواروپااتحادیهبافناوري
تدریجیکاهشباهمزمانآسیاییکشورهايسایروژاپنکره،چین،بهگازونفتصادراتافزایشزمینهدرخصوصبه

حمیلتراانرژيبخشدرهمکاريالگويمسکوبهآمریکاتحریکبااروپااتحادیهصورتاینغیردر. اروپااتحادیهبهصادرات
.دادخواهدکمتريسودفعلیهمکاريازکهکردخواهد

ودادهدستازرامطمئنشریکعنوانبهاعتمادهرگونهاروپاکهبفهمدراواقعیتاینتمامصراحتودقتبابایدمسکو
چشمبههمینطورایران. شودتمامروسیهضرربهفقطتواندمیاروپااتحادیهباهمکاريسابققالبوسطحبهبازگشتاینکه
خاورمیانهدرواشنگتناساسیشرکايومتحدانسعوديعربستانواسراییل. بنددنمیاساسبیامیدهايغربیواروپاییانداز
همهازقبلآسیاییبازارهايبهکهاستترمطمئنایرانبرايشرایطایندر. ماندخواهندباقیآیندهسالدهتاوبوده

صورت،اینغیردر. استسریعرشدحالدرانرژيهايحاملبهاحتیاجآنجاکهآوردرويآسیاشرقجنوبوهندپاکستان،
تفادهاسچینوروسیهعلیهآنازتاکردخواهدجلباروپاییگازيآغوشبهراتهرانآذربایجانوترکیهکمکبهاروپااتحادیه

.استکردهروسیهفدراسیونبااروپاکهاستکاريهماناین. نمایدوابستهخودبهوکند

مرکزقالانتبودنناپذیراجتنابآنهاکهگرددمیمعلومچینباروابطتوسعهزمینهدراروپااتحادیهاساسیکشورهايرفتاراز
مانعتماورآسیاییهمگراییازنیستندحاضروتوانندنمیهااروپاییلذا. کنندمیدركراشرقبهجهانسیاسیواقتصادي

ازاآنهتازه. هستندانرژيبخشدرروسیهباماندهباقیتعاملکردنتیرهوچینباهمکاريکردنوخیمنگرانزیراکنند
آنهاطفق. کندمیفرقآننشاندهدستکانادايوآمریکااوضاعولی. کنندنمیضرريهیچاورآسیاییجدیدجامعهباشراکت

لبیطانزوامسیردرآنهاکهگرددمیمعلومآنهارفتاراز. کنندضرراورآسیاییجامعهایجادسويبهواقعیحرکتازتوانندمی
ودشمیباعثامرهمین. استناپذیراجتنابجهانیاساسیقدرتمقامازمتحدهایاالتبرکنارياینکهازغافلاند،نهادهگام
ازراودخخروجبتوانندکهامیدوارندآنها. کنندتركبایدکهکننددنبالراجهانمناطقهمهکردنثباتبیسیاستآنهاکه
اهآمریکایی. شودخارجاروپاازسپسومیانهخاورازابتدابایدمتحدهایاالتحاضرحالدر. بیاندازندتعویقبهمناطقاین

تماموبزنندهمبرراآلمانوروسیهشراکتاندشدهموفقآنها. شوندنمیروگردانکاريهیچازخودمواضعحفظبراي
خوداساسیمتحدانسعوديعربستانواسراییلمنافعازحتیزمینهایندرکهکنندمنهدمراخاورمیانهامنیتساختار

اآسیمنطقهدرخواهدمیچینکهاستتغییراتیهمهواورآسیاییطرحهراساسیدشمنمتحده،ایاالت. نمودندنظرصرف
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عالیتفجملهازوهاطرحاینبارابطهدرواشنگتنهايگامکوچکترینحتیتمامدقتبابایدلذا. آوردوجودبهاقیانوسیهو
.کردرصدراشود،هاطرحاینشریکاستحاضرآمریکاکهبرداشتاینایجادبهمعطوفهاي

******

شد،میآنعضوهمهنداگر(ایرانوچینروسیه،صورتبهايهستهبااورآسیاییجدیدجامعهاندیشهظهورحال،هردر
ائتالفواهاتحادیهتشکیلجهتدرآمریکاهايتالش،)بکنندمتوازنراپکنبرترنقشتوانستندمیتهرانونودهلیمسکو،

امریناکهاستبدیهی. کردخواهدخنثیرااقیانوسیهشراکتیا»عربیناتوي«ازاعماورآسیاییفضايسراسردرجدیدهاي
ریاستهبغربعلیهتجاوزکارانهسیاستبهکهنبودنداورآسیاییکشورهايولی. شدخواهدروبروواشنگتنشدیدمقاومتبا

ضعیفتتنهانهزیرابدهدراکاراینتاوانبایدحاالوکندمیدنبالآنهاعلیهراسیاستاینغرببلکهپرداختندواشنگتن
ب،عرجهاننظامیانغیرازنفرهزارصدهاشدنکشتهبلکهمیانهخاورکشورهايازبسیاريویرانیایران،وروسیهاقتصاد

شدنواداروشد،تحریکواشنگتنتوسطکهرنگینیهايانقالبومناقشاتها،جنگجریاندرآفریقاوپاکستانافغانستان،
ناتوازدهاستفاباواشنگتنسیاستتبعاتجملهازآوارگان،بهآنهاشدنتبدیلوخودکاشانهوخانهتركبهنفرهامیلیون

.گرددمیتعریفدولتیسطحدرالمللیبینتروریسموجنایتعنوانبهحقوقینظرازکاراین. استبوده
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میريگالبیغربدرخودمنافعپیشبردبرايچگونهقطروسعوديعربستان
کنند
آلکسییفوالدیمیر

متحدهایاالتدراسراییلالبینفوذکاهشموضوع»روایران«درجدیداً
تحلیلوتجزیه. شدتشریحغربدرعربیهايالبینفوذافزایششرایطدر

زماندرواشنگتنچراکهکندمیکمکواقعیتاینکشفبهمذکورپدیده
باکهکندمیاتخاذتصمیماتیپیشازبیشاوباماباراكجمهوريریاست
شاهدامرحقیقتدرما. داردمغایرتبشرعموماخالقیاصولباوآنمنافع

برکههستیمنابابیکارمحافظههايرژیمازمتحدانشوآمریکاحمایت
ونشدهرعایتبشرحقوقآنجا. کنندمیزندگی18قرنمفاهیماساس

هاياقلیتندارند؛وجودمخالفاحزابوپارلماننظیردمکراتیکنهادهاي
مردانبابرابرحقوقاززنانگیرند؛میقرارظلمهدفمذهبیوقومی

،شودمیتبدیلزورگوییهدفبهانسانیشخصیتآنجا. نیستندبرخوردار
برعالوه. شودمیگرفتهکاربهناراضیاندادگاهیغیراعداموهاشکنجه

کشورهااینبهخدمتیخوشمنظوربهناتودراقمارشوواشنگتناین،
وریهسوداخلیهايجنگتحریکدروزدهدستیمنولیبیمصر،عربیالییکنیمهرومیانههايرژیمسرنگونیبهحتی
میپولهاییکشورازکهپرداختندتروریستیهايگروهکوافراطیهايسازمانباهمکاريبهآنها. نمودندشرکتعراق

قطروسعوديعربستانهمهازقبلمنظورمان. استشدهتقویتفرانسهوبریتانیامتحده،ایاالتدرآنهاهايالبیکهگیرند
.هستند

عربیهايالبیبینهاتفاوت

کشورهايازتبارعربیآمریکاییمیلیونسهکشورایندرآمریکا،2009سالنفوسعمومیسرشماريرسمیارقامبهبنا
روهگاینولی. کننددفاعآنهامنافعازبتوانندتابرخوردارندخودهايالبیازآنهاهايجمعیتهمه. کنندمیزندگیمختلف

داشتظرندرراواقعیتاینباید. نیستندمقایسهقابلاماراتیوقطريسعودي،هايالبیبادارندکهاهمیتینظرازالبیهاي
تشکیلارکالسیکمهاجرجمعیتآمریکاییهايعرب. نیستصحیحسیاسیوفرهنگیقومی،نظراز»عربیالبی«فرمولکه

وکنندمیفعالیتهمازجداکهدارندوجودغیرهولیبیاییمصري،سوري،لبنانی،فلسطینی،جمعیتهاده. دهندنمی
ازشدند،تشکیلمذکورقومیهايگروهتوسطکهسازمانهاییاکثر. داردتفاوتهمباآنهاخارجیوداخلیهاياولویت
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عاملوسعوديعاملکهحالیدرکنندمیحلراخودمقطعیمسایلآنها. نیستندبرخورداروسیعگرانهالبیپیوندهاي
میمیانهخاوردرمتحدهایاالتخارجیسیاستکلیديهايجنبهازیکیفارسخلیجحاشیهعربیهايپادشاهیعمومی

کیلتشهنرمندانیوروشنفکرانوسیاسیمهاجرانازکهگرفتاشتباههاییگروهباراسعوديالبینبایدهمچنین. باشد
نای. استرادیکالاسالمعلیهمبارزهوسعودآلسرنگونیها،گروهاینهدف. کردندتركراسعوديعربستانکهاندشده
دربارهرهکنگجلساتدرسیاسیبیاناتبهآنهاگريالبیوهستندنفوذکمکنگرهمنفردنمایندگانصاحبمعموالًهاگروه

.شودمیختممیانهخاوردربشرحقوقمسایل

البیفعالیتدستگاه

20قرنطولدرحال،اینبا. استکردهاعالمممنوعراخارجیهايدولتسويازمستقیمگريالبیاصوالًآمریکاقوانین
وآمریکاسیاسیصحنهدرخوداهدافبهدستیابیامکانخارجیهايدولتبهکهاستشدهطراحیمؤثريهايمکانیزم

وعناینبارزنمونهواشنگتنخارجیسیاستعربیمحور. دهدمیراآمریکاخارجیسیاستخطگیريشکلدرنفوذاعمال
یهحاشنفتیهايپادشاهیوانرژيبخشآمریکاییهايشرکتآمریکا،رسمیمقاماتبینمحکمروابطزیرااستفعالیت
يگذارتأثیربرايخودنفتیومالیامکاناتازاستفادهامکانهاپادشاهیبهشد،برقرار20قرندومنیمهدرکهفارسخلیج

جهتکهشدندواشنگتنبارفتارخططراحیبهموفقاخیرهايسالدرآنها. دهدمیرامیانهخاوردرآمریکاسیاستبر
) نطقهمکشورهايباروابطوتسلیحاتیصادراتامنیت،انرژي،زمینهدرخصوصبه(آمریکاخارجیسیاستاساسیهايگیري

.کردسعوديعربستانهمهازقبلوفارسخلیجممالکمنافعتابعرا

AIPACسازمان–اسراییلیبانفوذونیرومندبسیارالبیباهاخلیجیوهاسعودياینکهوجودبا کنند،میالیزالیرقابت-
. شودمیترقويروزبهروزآنهارأي. برخوردارندرأيحقازمیانهخاورمحوردرآمریکاخارجیتصمیماتاتخاذرونددرآنها

ولپچهدانندمیآمریکاییمقامات. نکندفراموشتاکنندمییادآوريمرتباًواشنگتنبرايرا1973سالنفتیتحریمعواقب
آنجا. دباشداشتهعواقبیچهتواندمیهابانکازپولاینسریعکشیدنبیروناینکهوچرخدمیغربیهايبانکدرعظیمی

دربغرجهانتمامامنیتکهراایرانبالفصلنزدیکیدربحرینوکویتقطر،سعودي،عربستاندرخودنظامیهايپایگاه
هاياهرمآنايمنطقههمسایگانوسعوديعربستانبرايعواملهمین. اندنکردهفراموشکنند،میتأمینراانرژيزمینه
.دکننمیتريمؤثرچههراستفادهآنازمتحدهایاالتبادوجانبهروابطدرآنهاکهکنندمیفراهمرانفوذاعمالتوجهقابل

کاربرديوسایل

عربکهتاساینفارسخلیجحاشیهدیگرکشورهايوسعوديعربستانالبیبااسراییلیالبیتوجهقابلهايتفاوتازیکی
هببلکه) ندارندوجودهاجمعیتاینآنجادرکه(فرانسهوانگلیسمتحده،ایاالتدرخودقومیهايجمعیتطریقازنهها

ايهپایتختدرخودهايسفارتخانهطریقازراخودنظرنقطهکنندمیسعیعربیهايدولت. کنندمیاقداممستقیمطور
زرگ،بتجارقانونگذاران،اروپایی،وآمریکاییسیاستمدارانبامعاشرتراهازخود،کشورهايدرغربیهايسفارتخانهوغربی
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هايکانالازاستفادهبرعالوهمتحدهایاالتدرولی. برساننددولتیمقاماتبههاژنرالواطالعاتیمأمورانها،دیپلمات
کنگرهنمایندگانباکارتجربهازکهگیرندمیبهرهالبیویژههايشرکتخدماتازدیپلماتیک،واطالعاتینظامی،سیاسی،

مأمورانثبتدرباره1938سالقانوناساسبرمتحدهایاالتدادگستريوزارت. برخوردارندآمریکارسمیهايشخصیتو
ایناز. کردندخرجآمریکاسیاسیصحنهدرخارجیهايدولتمأمورانکهکندمیکنترلراپولیمنظمطوربهخارجی
دروکردههمکاريسعوديعربستاندولتباحقوقیهايشرکتوالبیهايگروهازشماريکهگرددمیمعلومهاگزارش

شرکت،مثالبراي. گذارندمیاثرآنهابرايجالباشخاصودولتیبلندپایهمسئولینکنگره،نمایندگاناذهانبرواشنگتن
دولتازآمریکادرسعوديعربستانسیماياصالحبابتاخیرهايسالدرQorvis Communicationsعمومیروابط

ازیکی. دهدمیادامهسعوديعربستانبهايرسانهعرصهدرخدماتارائهبهوکردهدریافتدالرمیلیون60,3سعودي
سابق،سفرايسیاسی،کارشناساننظیراجتماعیاعتمادشایانومهمهايشخصیتجلبQorvisفعالیتمهمجهات

بهاهشخصیتاینتوجهقابلشمار. استبودهسعوديعربستانجذابچهرهایجادبهکارشناسانسایرودانشگاهاستادان
دریافتسعوديپولپادشاهی،اینسیمايدرستانعکاسباعلمیهايسخنرانیارائهومقاالتانتشارعوضدرمنظمطور
.کنندمی

این. شداستخدامPatton Boggsشرکتدمکراتحزبهايشخصیتوکنگرهنمایندگانمیاندرمتحدانجلبمنظوربه
همکارياماراتوقطرهايدولتباهمچنینPatton Boggs .دهدمیادامهسعوديعربستاننفعبهخودکاربهشرکت

نمایندهلوفلرتوماس. استواشنگتندرریاضمنافعنمایندهLoeffler Groupشرکتخواهان،جمهوريطرفاز. کندمی
محلازاست،شرکتاینرئیسکه) کینمکجانشرکايتریننزدیکازیکیو(نمایندگانمجلسخواهجمهوريسابق
ازجمعاً اخیرهايسالطولدرسعوديعربستان. استکردهکسبدالرمیلیون10,3سعوديعربستاننفعبهگريالبی

کردهخرجدالرمیلیون270ازبیشکاراینبابتوکردهاستفادهحقوقیوايمشاورهالبی،شرکتبیستازبیشخدمات
.است

جارتتنخبگانشرکتبادوحهوریاضدربازرگانیوسیاسیمجامعاقساموانواعبرگزاريگري،البیدیگرمکانیزمیک
جامعماینسازمانیکمیته. استپارلمانمستعفینمایندگانووزیرانها،دولتسرانسیاستمداران،وغربمتوسطوبزرگ

هاينشینیشبوقایقباهاگردشلوکس،تغذیهوگرانهايهتلدرمهماناناقامتهايهزینههمهتنهانهگذاريسرمایه
متقدیجواهراتوسوئیسساختنفیسساعاتنظیرشخصیهدایايآنهاازیکهربهبلکهگیردمیخودعهدهبرراجالب

نوعیکبههاآییهمگردگونهاینامر،حقیقتدر. شودمیکشفقبلازمهمانانازیکهرعالیقوهاخواست. نمایدمی
.شودمیپابرقبیلاینازمراسم70تاسالهردوحهدرتنهامثال،عنوانبه. استشدهتبدیلپنهانیرشوه

یملیتفراهايشرکتطریقازعمدتاًآمریکادرسیاسیگريالبیحاضرحالدر. بیاوریمهمدیگرمشخصاسموآمارچند
US Chamber of Commerce, Exxon Mobil Corp, Koch Industries, Inc, Chevronچونهاییسازمانو

Corporation, Fleishman-Hillard, Boland & Madigan, Incآماريمرکزگزارشبه. شودمیانجامThe
Lobby Watchبهدالرمیلیون113ازبیشسعوديعربستاناست،2013سالدسامبر–نوامبرهايماهبهمربوطکه
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اعمالبرناظرکهشدخرجمنندس-کریکقانونصدورازحمایتبابتپولاینکهکردواریزExxon Mobil Corpحساب
منظوربه2011-2013هايسالدرسعوديالبیحالهماندر. بودایراناسالمیجمهوريعلیههاتحریمجدیدبسته
میاندر. نمودپرداختدالرمیلیونUS Chamber of Commerce125طریقازسوريکنندگانقیامبهنظامیکمک
جانجملهزاهستند،فعلیوسابقمعتبرسناتورهايوکنگرهنمایندگانکنگره،درسعوديعربستانمنافعاساسیگرانالبی
رئیسرایانپلسنا،مجلساکثریترهبرریدگاريخواه،جمهورياکثریترهبرکانتوراریکنمایندگان،مجلسرئیسبینر

انجچونکنگرهنفوذبانمایندگانارتش،والمللبینامورهايکمیتهرؤسايلوینماركومنندسروبرتبودجه،کمیته
ایانشهمپسربوشجرجدولتنفوذباسیاستمداران. پولرونووایدنرونالدموري،پیتشرمان،بردکرك،ماركکین،مک
چونکنگرهنمایندگاننیزوجمهوررئیسمشاورانازیکیکارداندریووجمهوررئیسمعاونچنیدیکجملهازهستندذکر
.دیگرانوهاسترتدنیسفیرست،بیللیبرمان،جو

& Davis Miner Barnhillشرکتعهدهبراوبامانامبهوکیلیسیاسیفعالیتمالیتأمینکهاستاینترجالبهمهاز
Gallandمتحدهایاالتجمهوررئیسکهرزکوانتونیمتحدهایاالتدر. داردتعلقالعموديمحمدسعوديشیخبهکهبود

گزارشبه. استبودهسعوديالبیفعالیتکنندههماهنگوالعموديراستدستدارد،تنگاتنگیشخصیروابطاوباهماآلن
Government Accountability Groups،دالرمیلیون115ازبیشاوباماباراكانتخاباتبابتسعوديالبیهايگروه

استسیدراست،برخوردارمجریهقوهومقننهقوهدروسیعیگرانهالبیامکاناتازکهسعوديالبیاین،بربنا. کردندخرج
.کندمینیرومندينفوذآمریکا

آموزشطریقازمثبتچهرهایجاد

رمایهسآمریکاعالیآموزشنظامدرآمریکا،آیندهرهبرانذهنیتدهیشکلدرهادانشگاهنقشبهعنایتباسعوديعربستان
یمعهدهبرراسعوديعربستانبهآمریکاییدانشجویانسفرهايوآموزشیهايطرحمالیتأمینجملهازوکندمیگذاري
چهرهایجادموجبفعالیتاین. گذاردمیهادانشگاهاختیاردرراخوداعاناتوپردازدمیهایارانهوهاهزینهکمکگیرد،
امنبهمسیحیانومسلمانانتفاهمحسنمرکزآنچارچوبدرکهتاونجرجدانشگاه. گرددمیسعوديعربستانترمثبت
.استکردهدریافتاعاناتصورتبهدالرمیلیون120سعوديشاهزادهاینازکند،میفعالیتطاللبنولید

Podestaعمومیروابطبانفوذشرکتخدماتازبشرحقوقمختلفهايسازماندرنفوذاعمالجهتدرسعوديالبی
Groupسازمانگزارشبه. کندمیاستفادهLobbying Datebase،ازبیشعقیدتیالبیبابتسالهرسعوديعربستان

یوهانسونمایکلپري،تیموتیاوانس،جراردنظیرآمریکاییگرانالبیترینگرانکاراینبراي. کندمیخرجدالرمیلیون100
.اندشدهاستخدامستیرهافجانو

یکاز. کندمیگذاريسرمایهتوجهیقابلپولمتحدهایاالتدرخودمناسبچهرهایجاددرسعوديعربستاناین،بربنا
راهمیانخاوردرمطمئنمتحدعنوانبهخودوفاداريآمریکاییسیاستمدارانوشهروندانبرايکندمیسعیکشوراینسو،
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) ژهویهايسرویسسطحدرهمکاريونظامیهايپایگاهنفت،منابع(نفوذهاياهرممرتباًدیگرسويازوبرسانداثباتبه
.بردمیپیشآمریکاسیاسیصحنهدرراخودمنابعطریقاینازریاض. شودیادآوررا

روگردانمعمولیمالیفسادیعنیپردهبیدادنرشوهازغربدرخودمنافعازدفاعضمنهاقطريخصوصبهوهاسعودي
. نندکمیتوزیعگوناگونصورتبههاییرشوهوگرانبهاهدایايکنگرهوآمریکادولتبلندپایهاعضايبهآنها. شوندنمی

ملیامنیتدستیاروخارجهوزیرزنچندبهسعوديپادشاهطرفازدالريهزارصدچندبرلیانوطالجواهراتستاهداي
هدایايگاهیولی. باشدمیدالرهزارهادهتادالرهزار10ازهدایاایناکثرقیمت. استشدهشناختهخوبیبهآمریکاسابق
لعلباسفیدطاليازجواهراتیسعوديپادشاهیبا2012سالمالقاتازبعدکلینتونخانم. شوندمیتقدیمگرانبهاییواقعاً

باشدهنريآثارشاملتواندمیهاقطريگرانبهايهدایاي. بوددالرهزار500آنقیمتکهبردآمریکابهخودبارابرلیانو
.خرندمیجهانسراسرازآنهاکه

کندمیفرققطرهايروش

. کنندمیمحسوببزرگیغولراخودهاخپلهمه. کندمیفرقریاضهايروشبادهدمیترجیحدوحهکههاییروش
مسیردرآنها. زنندنمیدستالبیهايسازمانوهاآژانسخدماتخریدچونکوچکیهايکاربههاقطريعلتهمینبه

درالیتفع. کنندمیخرجهنگفتیمبالغخودعالقهموردکشوراقتصاددرگذاريسرمایهطریقازودارندمیبرگاممستقیم
ايهعرصهتقسیماساسهمینبرکهکنندرقابتسعوديعربستانبامجبورندزیرااستدشوارهاآنبرايمتحدهایاالت

میتدریافپولیآنهاازهمهاآمریکاییاینکهولوکنندمیکارانگلیسوفرانسهدرعمدتاًهاقطري. استآمدهعملبهنفوذ
مالیوانرژيبخشدرگزافهايگذاريسرمایهوعالیدرجهمنقولغیرداراییخریددوحه،فعالیتابزارمهمترین. کنند
اوبهوانتمیباشد،خودفروشسیاستمداریکاگرالبته. کنندپیداراهسیاستمدارانقلببهبزرگهايشرکتراهازتااست
ازويتوسطدالرمیلیون50دریافتکهافتادفرانسهسابقجمهوررئیسسارکوزينیکوالبراياتفاقهمین. دادهمرشوه
مهمجنبهمهاینکهاینولوکندنمیبسندهفرانسهبرايشدهتغلیظگازتأمینبهقطر. بودرفتهلوقذافیمعمرپسردست

پولتوتالگازيونفتیشرکتوهابانکمنقول،غیرداراییدرخصوصبهفرانسهدرکنونتاقطر. استفرانسهدرآنکار
کشوریک.استمتحدهایاالتدراسراییلیالبینفوذبهشبیهقطريسرمایهنفوذچگونگی. استکردهگذاريسرمایهزیادي

رأسدرواقعدر2011سالدرفرانسهعلتهمینبه. استبرخوردارجهانیسیاستدرنفوذجديامکاناتازدیگرکوچک
.شدکشورایندرجنگمبتکروگرفتهقرار) قطرهمیشگیدشمن(قذافیعلیهجنگ

یناارتشاي. استقطريالبیمحرکهنیرويوفکريمرکزسابقمانندقطرسابقخارجهوزیرووزیرنخستجاسمبنحمد
بهآوريسرسامسرعتبابود،شهريتوسعهاموروزارتپایهدونکارمندابتداکهوي. استشدهزدزبانجهاندرشخص

اهدانشگازتعداديافتخاريدکترايدرجهپردهبیولینداردعالیتحصیالتحتیشخصاین. بودرسیدهمذکورهايمقام
رئیسعنوانبهاوکهاستقانونیغیرپولکاربردزمینهدرمهارتاو،ویژگیمهمترین. استخریدهراخارجیمعتبرهاي
بابتجاسمبنحمدکهگویندمیقطريتجار. بودآوردهدستبهمختلفمعامالتطریقازقطرهايگذاريسرمایهاداره
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آن%15هارشوه. بودپرداختهدالرمیلیارد4گذاريسرمایهادارهپولمحلاز2010سالدرلندن»هرودز«فروشگاهخرید
.یبریتانیایبلندپایهمسئولینبهدیگربخشورسیدجاسمخودوامیربهپولاینازبخشیکهدادتشخیصراپول

بابتکه) مناهمینبااسپانیاییبانکبرزیلیشعبه(»سانتاندر«بانکدرسهمیخریدجملهازبودند،زیادمعامالتگونهاین
یدارایخریدویونانغرقحالدراقتصاددرمیلیارديچندینتخیلیهايگذاريسرمایهشد؛خرجدیگردالرمیلیارد4آن
ريگالبیبههمانجاازقطرکهاستشدهواقعلندندرجاسمبنحمدتجاريدفتر. پاریسولندندرعالیدرجهمنقولغیر
.دهدمیادامهکاراینبهندارد،سیاسیرسمیمقامهیچکهاآلنحتیوي. زندمیدستخود

هستهبرنامهدربارهمذاکراتدرایرانباپاریسخصمانهبرخوردعلت. داردصحتایرانعلیهدوحهفعالیتمورددرامرهمین
فرانسويگروهیهايرسانهخریدمشغولقطر. چرخدمیزیاديقطريپولفرانسهدرحاضرحالدر. استهمینایراناي

) قطر(یرهالجزالمللیبینظاهربهشبکهدوايرسانهفضايدرولی. کندمیتزریقزیاديمبالغکشورایناقتصادبهواست
وعربیايهزبانبهوشدند،ایجادخبريمطالبمناسببنديبستهوتبلیغبرايمخصوصاًکه) سعوديعربستان(العربیهو

بااست،سالدردالرمیلیارد25معادلکهالجزیرهبودجه. نمایندمیایفاراکلیدينقشکنند،میپخشبرنامهانگلیسی
.شودمیمتوسلبصريموادجعلبهاغلبشبکهاین. استمقایسهقابلبزرگکشورهايبرخیبودجه

ایرانباابطهردرقطرباهمراهفرانسه. باشدمیبریتانیاازبعدقطريشدهتغلیظگازکنندگانمصرفمهمترینازیکیفرانسه
معلومشود،آوردهخاطربه»عربیبهار«حوادثاگر. باشدمیمیانهخاوردرقطرمنافعمجريتعبیريبهوکندمیاقدام

رانسهفاقتصاد. ایراندرحاالوسوریهولیبیدرجملهازکرد،میفعالیتهمقطرکهبودفعالجاییدرفرانسهکهشدخواهد
دهندنمیاجازهودارندمینگهزندهراآنکهاستفارسخلیجحاشیهکشورهايپولمدیونزیاديحددرحاضرحالدر

.شودغرق

******

پولوسیلهبهچیزهمهغربدرکهاندشدهمتوجهکهمدتهاستفارسخلیجحاشیههايعربکهاستروشنمجموعدر
ینمدریغجهانسراسردرچهومیانهخاوردرچهخودمنافعپیشبردبرايپولیهیچازاساسهمینبرآنها. شودمیتعیین
هاگذاريسرمایهرشوه،پرداختبهتوسلباآنها: استیکیآنمعنايولیشوندمیمتوسلمختلفهايروشبهآنها. ورزند

نهادهايوهاشخصیتاینکهولوکنندایجادراخودمثبتچهرهاروپااتحادیهومتحدهایاالتدرکنندمیسعیهدایاو
اپذیرنانکارواقعیتاینبهتوانمیهمینجااز. دارندکاروسرکسیچهبافهمندمینیکگیرند،میپولآنهاازکهسیاسی

ماهیتنظرازبلکهکنندمیحرکتوشدهقایقیکسوارتنهانهعربستانکارمحافظههايپادشاهیوغربکهبردپی
.هستندهمگونحتیوهمبهشبیهفساددرجهواخالقی
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استروسیهخارجیسیاستدیگربزرگاشتباهیمن،درباره2216قطعنامه
پانکراتنکوایگور

شرکتیمنبحرانفصلوحلدرکههاییدیپلماتهنرپیشگیمهارت
. دهدمیقرارتأثیرتحتراناواردناظرورسیدهخوداوجبهکنند،می
گروهوکنندمیاعتراضتصنعیطوربهدیگرانزنند،میزارايعده
برداشتاین. استقرارچهازموضوعفهمندنمیکهکنندمیوانمودسوم

برمتحدمللسازمانامنیتشوراي2216قطعنامهکهآیدمیوجودبه
رجزايعده. استآوردهناپذیريتحملفشارسیاستمدارانبرخیمغز

اوضاعمجموعدروکنندمیشکستاحساسدیگرانکنند،میخوانی
.میانهخاوردرمسکوسیاستبرايخصوصبهاست،انتظارحدازبدترخیلی

برد،میسربهسعوديعربستانخاكدرکهاستماهچندکهیمن»مشروعدولت«اصطالحبهخارجهوزیریاسینریاض
ردهاينبدرشدهکشتهنفرپنجاهیادبهونگرفتهراخودجلويوي. کرددعوتخودکشوربهخارجینیروهايازپیشروزچند
حتماً او.بودنشدهسببرااوواکنشاینائتالفهوایینیرويتوسطغیرنظامیهزارهاشدنکشتهقبالًولی. ریختاشکعدن

یختنراشککهبودند»نادرستیقربانیان«گرفتند،قرار»بخشرهایی«نیروهايضربههدفکهآنهاییکهکندمیاحساس
.نیستالزمآنهامرگخاطربه

کسرودخبرايراریختناشکسعوديعربستانپایتختدریمنینیروهايکنفرانسسازمانکمیتهرئیسجباريعبدالعزیز
بایدزیرااردنداحتیاجمالیگفتگويگونههیچبهیمنوي،گفتهبه. کردصحبتقاطعیوسختگیرانهلحنباودانستهشأن

ثباعهمهازبیشترروسهايدیپلماتاظهاراتولی. اندکردهطراحیاوکشوربرايهاسعوديکهنشاندکرسیبهراطرحی
ازندهسپیشنهادهايقطعنامهپیشنویسهماهنگیجریاندر«اینکهعلتبهمسکوکهکردنداعالمرسمیمنابع. شدتعجب
درکهارپلیدقطعنامهاینمسکو. کردخودداريدادندرأياز،»نشدندگرفتهنظردرشایستهطوربهروسیهنمایندگیهیأت

شد،گذاشتهسعودي،نشاندهدستاینهادي،منصورمذهبیغیرمخالفانوهاحوثیدوشبرمسئولیتوتقصیربارتمامآن
.دادممتنعرأيبلکهنکردوتو

ستدیمنبمبارانازسعوديهوایینیرويچراکهپرداختتعجباظهاربهنیفتاده،اتفاقهیچگویاآنازبعدروزچندمسکو
بهدیپلماتیکواهیهايخیالوتمساحاشکاینببینیماستجالبشود؟نمیتعبیردرستقطعنامهاینچراوکشدنمی
ودداريخباریکنکاتبهتوجهجلبازگرفتتصمیممسکوکهکرداعترافچورکینویتالیاست؟شدهمطرحمناسبتیچه
ختیاراتامهلتاینکهولوکنیممیپشتیبانیهاديجمهوررئیسمشروعیتازما. استايپیچیدهمسألهاین: «گفتوي. کند
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ندهماباقیايشدهشناختهجمهوررئیسالمللیبینسطحدرحالهردراوولی. رسیدسر) فوریهماهدر(کهاستمدتیوي
شدهتشریحخودازدفاعآندرکهکرداستناد51مادهبهوزدندتجاوزبهدستهاحوثیکهداداطالعاينامهطیاو. است
بایدکهاستهاسعوديرفتارهماناکهاستبدیهی. »استخارجازاقداممعنیبهتجاوزالملل،بینحقوقموجببه. است
فقدانبرآیندکهشدمرتکبجدیدبزرگاشتباهیکنکرد،وتورا2216قطعنامهکهروسیدیپلماسی. شودشناختهتجاوز

.استفعلیجریاناتدركعدموراهبرد

بدانیمچیزيچهیمنحوادثدربارهبایدما

يهاپراکنیسخنوهافرضیهسلسلهآن،پیراموندیگرهايدولتمنافعبرخوردوآشفتهبررامنطقهکهیمنمناقشه
نکتهچندیمنحوادثدربارهمشخصطوربهتوانمیحاالوافتادآسیابازآبگذشت،ماهچند. شدسببراناهمگون

.کردبنديفرمول

حسابر،کشوجنوبوشمالبینحکومتیاختیاراتومنابعتقسیممناقشه،اساسیعلت. نیستسنیوشیعهجنگاین-1
همینبههاحوثی. باشدمیعربستانالقاعدهسويازهاچالشرشدوگراییقبیلهمالی،فسادقدیمی،هايناراحتیوها

برخوردارکشورتوسعهمذهبیغیرراهطرفدارانهمهازقبلویمنیجامعهمختلفاقشارسیاسیگستردهحمایتازعلت
.شدند

ازبلقدادند،تشکیلآنهاکهاهللانصارجنبش. باشندمیتهراننشاندهدستنهوهستندوابستهایرانبهنههاحوثی-2
حوثیدانند،میخود»روحانیمرکز«راتهرانهازیديازبخشیاینکهوجودبا. مذهبینهواستسیاسیجنبشیکهمه

کهنددانمیخودژئوپلتیکیمتحدفقطرااسالمیجمهوريوکنندتبدیلایرانالحمایهتحتبهراخودکشورندارندآرزوها
.استمحدودبسیاراوضاعدرآننفوذامکانالبته

دیابندستخودمختاريبااليدرجهبهخواهندمیآنها. کنندبرقراریمنسراسربرراخودحکومتندارندقصدهاحوثی-3
نظرهنقطهمینشریکجنوبیقبایل. ملیسراسريمنافعبرايتااندقایلبیشتريمراتببهاهمیتمحلیمنافعبرايو

.هستند

خودهشعبکشوريهردرکندمیسعیکهاستداعشوعربستانالقاعدهنفعبهدیگرچیزهرازبیشهاحوثیتضعیف-4
امینظتجاوزکهکنندمیاعالملفظیسطحدرکهمتحدهایاالتمعینیحددرواردنامارات،سعودي،عربستان. کندایجادرا

تقویتبهامرحقیقتدرکند،میدنبالرامردممنتخبجمهوررئیسهاديمنصوربازگرداندنقدرتبههدفیمنعلیه
.نمایندمیمساعدتتروریستیهايگروهنفوذ

جدیدپادشاهسلمانغاییهدف. استسعوديعربستانجدیدمقاماتخارجیسیاستمحصولیمنمناقشهتشدید-5
رقراريبو»ایرانیضدجبهه«گسترشمنطقه،برسعوديعربستانسلطهتحکیمآنواستروشنیمن،درسعوديعربستان
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ألهمسعلتهمینبه. کندمیمحسوبخودسلطنتیخاندانبهحملهاساسیگاهتکیهریاضکهاستکشوريبرنظارت
.شودمیبررسیشتابیچنینبافارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايدریمنعضویت

برههودختجاوزبرايسعوديعربستان. بدهدخشنیپاسخریاضتجاوزبهتوانستمیدیگرژئوپلتیکیشرایطدرتهران–6
رصتفیمنبرايغربیهايتحریمواوکراینمناقشهشرایطدرروسیهکهدانستمیریاض. استکردهانتخابآلیایدهزمانی
وربغباروسیهفعلیپیچیدهروابطتوانستمیسعوديماجراجوییبهروسیهسويازفعالواکنشهرکهدانستمی. ندارد

میهاآن. شوداضافهبدانفارسخلیجهايپادشاهیباجدیدرویاروییبودممکنزیرادهدارتقاتنشجدیدسطحبهراآمریکا
اینردتهران. کندمنعقدراخودايهستهبرنامهدربارهتاریخیموافقتنامهتارودمیها،حوثیدیگرمتحدتهرانکهدانستند

ربستانعسرکردگیبهفارسخلیجهايپادشاهیتحریکاتبهشدیدواکنشبهتواندنمیاوواستبستهپایشودستهاروز
نددانستمیزیرادادندنمیتناقداماینبهدیگريوقتدرمتجاوزینائتالفوهاسعودي. دهدنشانخودازواکنشسعودي

بکشندافمصبهراتهرانبتوانندشایدتااندزدهدریابهدلاآلنولی. شوندروبروتهرانسويازشدیدواکنشباتوانندمیکه
برنامهدربارهموافقتنامهامضايکهفهمندمیآنهاازبسیاريزیرابگیرندراتاریخیموافقتنامهانعقادجلويوسیلهبدینو

بهسفارخلیجحاشیههايپادشاهیبرايوشدهتهرانبزرگهايپیشرفتوسریعتوسعهشکوفایی،سرآغازایرانايهسته
.بودخواهدآنهاازبرخیتجزیهحتیوافولآغازمعنی

شورايدائمیعضوعنوانبهمسکوچرايوچونبیوکاملحمایترويیمنپیراموناوضاعفصلوحلزمینهدرتهران–7
واغماضباعربیکشورهايائتالفتجاوزراهکهبودمسکونفعبههمهازقبلزیراکردمیحسابمتحدمللسازمانامنیت

دادمینظیريکمفرصتتنهاروسیهبههاحوثیریاستتحتیمنکهاستروشن. کندمسدودراآمریکامستقیمحمایت
.گرددبازراهبرديمهممنطقهاینبهکه

. یستنهاسعوديجزکسینفعبهیمندرمناقشهتشدیدکهاستاینآنوگرفتنتیجهیکفقطتوانمیفوقمراتباز
درخودپادشاهیمواضعحفظمنظوربهحاضرحالدرکهاستاواطرافیانوسلمانملکخارجیجدیدطرحازبخشیاین

رنامهبدربارهموافقتنامهانعقادمثبتتبعاتهمهاوالً،کهآوردمیعملبهشدیديوفعالتالشپادشاهیوجودبقايومنطقه
ایرانووریهستالیبیولبنانازوسیعیجبههدرمنطقهدرروسیهمواضعبهثانیاً،وشودصفربرابرتهرانبرايایرانايهسته
فقطزمینهایندروتوحقبهتوسلعدمو2216قطعنامهبهممتنعرأيدادنبامسکوکهفهمیدخوبباید. گرددواردضربه

افیبخیالهايانسانهنوزمسکوحکومتیمحافلدرکهنیستانتظارازدور. ایرانوروسیهنهوکرداقدامهاسعودينفعبه
.دانندمیپذیرامکانراهاگذشتراهازریاضباجديتوافقاتبهرسیدنکهباشندنرفتهبیناز

ریاضدرجشنو»عربستانهايسراب«

امهقطعندربارهگیريرأيجریاندروتوحقازامتناعبرمبنیمسکوتصمیمفارسخلیجحاشیههايپادشاهیاغراق،بدون
الشرقربیعالمللیبینروزنامهسردبیرالدساريسلمان. کردندتلقیعربیدیپلماسیواقعیپیروزيعنوانبهرایمندرباره
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دولتوي،عقیدهبه. »کردفراهمامیدروزنهیکوکردهزدهبهتراالمللیبینجامعه«روسیهتصمیمکهاستمعتقداالوسط
.«نندکدنبالتريعادالنهسیاستعربیمسایلزمینهدرآیندهدرهاروسکههستندامیدوار«بعدبهاینازفارسخلیجهاي

روابطکینزدیازامتناعسوریه،ازمسکوکشیدندستمعنیبهپادشاهانتعبیربهعادالنهسیاستکهدادتوضیحاولازباید
همیندربارهخواهندمیآنها. استمیانهونزدیکخاوردرآنهامتحدانوهاسعوديپلیدکارهايدربارهسکوتوتهرانبا

.ندنکنممانعتبازگشتاینازتابرسندتوافقاتبه»منطقهبهروسیهمثبتبازگشت«شرطپیشعنوانبهمسایل

مراحقیقتدرزیرااستمنفیسئوالاینپاسخکهدارماعتقادرسید؟توافقبهچیزيدربارهجداًهاسعوديباتوانمیآیا
نخبهمحافلدرهاییشاهینآمریکایی،نفتیهايشرکتمشتركطرح. نداردخارجیوجودسعوديعربستانچوندولتی

هوقفبیوصولومنطقهدرسیاسیونظامیحضورمنابع،برنظارتازاولگروه. داردوجودمحلیقبایلسرانوواشنگتن
اینهايشرطاساسبرقبایلسران. کنندمیدریافتسیاسیومالیسودآمریکانظامیصنایعبهمحلیپادشاهانازپول

منطقهوکشوردرخودقدرتحفظحقازوانرژيهايحاملفروشازناشیسودبخشازنشدهکنترلاستفادهحقازطرح
.اندشدهمندبهرهوسطیقرونهايروشبهتوسلبا

بریآمریکاینخبگان. اندشدهترمتنوعوترپیچیدهمتقابلارتباطاشکالوشدهداخلیاستحالهدچارطرحاینامروزهآري،
کشورمانبرايامراینولی. کنندنمیمحسوبخودنشدنیغرقهواپیمابرناوراسعودآلیکپارچهطوربهگذشتهخالف
بهریبقاکثریتدرریاضمنافعورسیدتوافقبهاوبابتوانکهنیستکسیواقعاًعربستاندرزیرادهدنمیتغییرچیزي
.تاس»وقفهبیهوشیاريومسلحانهطرفیبی«روابط،ممکنشکلتنها. استناسازگارمسکومنافعباهازمینهاتفاق

عفضبهکار. کننددركراسادهحقیقتایناندنشدهموفقاخیرقرنربعیکطی»روسیهجدیدخارجیسیاستمعماران«
مدالاعطايکهکنندمیگمانجداًورفتهعربستانیهايسراببارزیرداخلیپردازانخیالکهرسیدآشکاريفکري

. کندبرطرفرامسکوبهنسبتریاضهمیشگیخصومتتواندمیسعوديعربستانسفیربهفدراسیونشورايسالگردي
ماهانتخاباتنتایجآمریکاخارجهاموروزارتحتی: استآمدهدرطنزحالتبهکشورماندرپادشاهانبادوستیبهتظاهر
اب: «نموداعالموکردتفسیرفراوانیداريخویشتنبااست،شدهاشغالهاسعوديتوسطعملدرکهرابحریندرنوامبر
مهمییاربسفرصتمردمبهانتخاباتایننیست،برخورداربحرینسیاسینخبگانطیفتمامحمایتازانتخاباتاینکهوجود

: کردارسالآمیزيتملقپیامچهبحریندرکشورمانسفیرببینمحاالو. »کنندابرازراخودمدنیگیريموضعکهداد
آنهاادقانهصعالقهکنندهمنعکسانتخابات،دمکراتیکرونددربحرینشهرونداناتفاقبهقریباکثریتمثبتوفعالشرکت«
عنوانبهنیتخلوصدارايواحترامموردهايشخصیتانتخاببهتمایلوصادقانهوشفافراهازخودقانونیحقاحقاقبه

.»باشدمیمجلسنمایندگان

دردممربههایورشوارعابشیعیان،نامزدهايبرکناريانتخابات،نتایجگستردهتقلبروسیهسفارت: بینیدمیرافرق
نمیجابایراچاپلوسیتشریفاتولی. کندرعایتراتشریفاتبایستیسفارتسو،یکاز. گرفتنادیدهراانتخاباتجریان

»هايگورچاکوفوهاتالیران«مذبوحانههايتالشبه،»دیپلماتیکعمیقاًهايگام«ایننتیجهدرعربیپادشاهان. کند



استروسیهخارجیسیاستدیگربزرگاشتباهیمن،درباره2216قطعنامه22
.............................................................................................................................................................

انجهنقشهرويآنکردنپیداحتیکهقطر. نمایندمیتهدیدراروسیهوشوندمیباريوبندبیدچاروخندندمیروس
جمهوررئیسپیامعربکشورهاياتحادیهسراناجالسدرسعوديخارجهوزیرجدیداً . کردراکارایننیستايسادهکار

.کردتفسیرهمینطورراروسیه

من؟دشیااستروسیهدوستریاضکهبدهدراسئوالاینپاسخخودبهاستنتوانستهاخیرقرنربعیکطیمسکواگر
تدسبهمیانهونزدیکخاوردرماهاياولویتوایراندربارهسئوالبهروشنیپاسخکنونتاکهکردتعجبتوانمیچطور
مشخص2020سالتاروسیهملیامنیتراهبرداصالحضمننکاتاینکهکردامیدوارياظهارتوانمیفقط. استنیامده

.هستندآنتدوینمشغولپاتروشفنیکالياداريدستگاهوامنیتشورايحاضرحالدرکهشودتر

******

هاوثیحبرايتنهانهومناقشهطرفینبراياسلحهارسالتحریمیعنیروسیپیشنهادهايکهشرایطیدرکهاستواضحپر
راکارایننکردندجرأت. کندوتوراقطعنامهبایستیروسیهنشد،قبولکرد،تعریفآنازتابوآبباچورکینکهصالحو

زاتمسخرهدفبهوافتادندکثیفآببهوکردندگمراخودپايودستدادند،نشانخودازحديازبیشاحتیاطبکنند،
واممنافعجاريمناقشهکهاندنفهمیدهمسکودرزیاديعدهکهآیدمینظربه. شدندتبدیلغربتماموهاسعوديسوي

ارزشربنهکهمستقلیسیاستداشتنوبودنمستقلدولتحقآوردندستبهراهدرروسیهکهاستامتحانیواشنگتن،
مسایلیازیکیتنهایمناوضاع. دهدمیباشد،استوارکشورتوسعهمشخصاهدافبربلکهبشرعمومآورديدرخودازهاي
امتحانایندرمسکوکهدادنشان2216قطعنامهبهمسکوممتنعرأي. شودحلامتحاناینچارچوبدربایدکهاست

مینهبهواستنشدهمیانهخاوردرخودراهبردصاحبکنونتاروسیهزیراشودتعجبباعثنبایدامراین. استماندهناموفق
متحدانهبهدفیچهبامااینکهوماستمتحدمنطقهایندرکسیچهبگویدوبدهدراسئوالترینمهمپاسختواندنمیعلت

جالب. ندادپسکردند،پابرمابرايمنطقهدرهاسعوديوهاآمریکاییکهراجدیديامتحانروسیه. داریمنیازايمنطقه
بروند؟امتحانمیزپايتوانندمیبارچندشدند،مردودکهشاگردانیازدستهیکبدانیماست
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زندمیدامنراایرانپیرامونتنشسعوديعربستان
آلکسییفوالدیمیر

سعوديعربستانبرحاکمزمرهاساسیهايشخصیتجابجایی
سلسلهآورد،عملبهجدیداً عربستانپادشاهسلمانملککه

سیاستخطباآنهامهمترینکهکردمطرحراهاییسئوال
رویاروییوایرانباآنبرخوردباهمهازقبلوریاضخارجی

سعوديرفتاردرکنونتا. داردارتباطکلیطوربهسنیوشیعه
نفعبهاینکهولواستنشدهمشاهدهمثبتیچندانتغییراتها

ارتباطایرانباکههامحورسريیکدرکهاستپادشاهیاین
پایانخودتجاوزکارانهسیاستبهدارد،مستقیمغیریامستقیم

بینهايتحریمرژیمازخروجآستانهدرایراناسالمیجمهوريکهشرایطیدرتهرانباهمریاضبرخوردمنظورمان. دهد
ودهبمناقشاتاینزدندامنمشغولکنونتاسعوديعربستان. استعراقوسوریهیمن،مناقشاتباهموداردقرارالمللی

.گرفتمیبهرهخاورمیانهدرایرانجدیدطلبیتوسعهنوعیکبامبارزهتصنعیبهانهازجملهازو

یمن

میماهاوایلسعوديهوایینیروي. استشدهجدیددورواردیمنجمهوريدرایرانی–سعوديرویاروییاخیرروزهايدر
مککحاملکهکندممانعتماهانهواپیماییشرکتایرانیهواپیماينشستنزمینازتاکردبمبارانراصنعافرودگاهباند
کهشدشروعشرایطیدرفرودگاهباندبمباران. بودایراناحمرهاللطرفازداورهاوخوراکیموادجملهازوانسانیهاي

ازيشدیدواکنشاقداماینبهایرانیان. داشتقرارفرودگاهباندکیلومترينهدرودادهکاهشراخودارتفاعمذکورهواپیماي
کشورهايحالهمیندر. کردمحکومرایمنمردمبرايکمکارسالازممانعتبرايهاسعوديتالشودادهنشانخود
. کنندمیمتهمانسانیهايکمکبهانهبهاسلحهارسالوهاحوثیبهنظامیکمکبهراتهرانفارسخلیجحاشیهعربی

رانیایهايکشتیورودازممانعتکار،اینازهدف. کردمحاصرهراحدیدهوعدنبنادرعربستانیائتالفکهنیستتصادفی
رخیبکهاستشدهمعلومفقط. استنشدهثابتايوسیلههیچبهاتهاماتاینولی.  کنندمیحملاسلحهگویاکهاست

راتهرانازنظامیکمکهايدریافتهمکنندگانقیامخود. انددیدهآموزشایرانینظامیمربیاننظرزیرهاحوثیفرماندهان
.کنندمینفی

هبشهیدباريکشتیبود،شدهدادهاطالعگذشتهدرکههمانطور. شدشروعرویاروییجدیددورمیماهاوایلوجود،اینبا
تیکشاینکهکردتأکیدتهران. کندمیحرکتیمنسويبهاست،ناوشکنآنهاازیکیکهایرانیجنگیناوهايهمراهی
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سازماناتبفرستدجیبوتیبهراکشتیاینکهنموددعوتایرانازمتحدهایاالت. استانسانیهايکمکبلکهاسلحهنهحامل
منیبههواودریاطریقازکندمیسعیایراناحمرهاللسازمانمعلوم،قراراز. کندتوزیعراانسانیهايمحمولهبتواندملل

.شودمیروبروسعوديعربستانسويازمحاصرهباولیبفرستدانسانیکمکهاي

واروپامتحده،ایاالتازجنگمخالفانوامدادينیرويانسانی،هايکمکحاملایرانیکشتیمیماه11روزدفعهاین
. شودیمکنترلحوثیشیعیانتوسطاآلنکهکردتركسرخدریايدرواقعیمنحدیدهبندرمقصدبهراعباسبندرآلمان،
منیبرايانسانیهايکمکحاملایرانیکشتیبهکندجرأتکهکشوريهربهکهکردصادراللحنیشدیدبیانیهایران
. شداعالممسلحنیروهايکلستادمعاونجزایري،مسعودسیدسردارتوسطمطلباین. کردخواهداعالمجنگکند،تعدي

وي. شدخواهدمنطقهدرجنگبروزموجبکند،میحملهاکمککهایراناحمرهاللکشتیبهحملهکهکردتأکیدوي
حدوديوحدایرانداريخویشتنکهبدانندبایدسعوديعربستانوآمریکا. شودکنترلیاخاموشتواندنمیآتشاین: افزود
.دارد

سوریه

کثرادرگرایاناسالم. استزاراسدبشاردولتکارکهگفتباید. استکردهرنگکمراسوریهتحوالتیمنخروشانحوادث
پیروزيچندبهکشورشمالیوجنوبیمناطقدراخیرهايماهدروکردهوادارنشینیعقببهرادولتینیروهايهاجبهه
شبیعراقوایرانازشیعهداوطلبانهمهازقبلوخارجیمتحدانبهدمشقفزایندهوابستگی. اندیافتهدستراهبرديمهم

.هستندترکارآمدهمهازنظراینازگذشتههمچولبناناهللاحزبشیعهسازمانهايدسته. شودمیاحساسپیشاز

زرگبپایگاهچندوکردهبازسازيآمیزموفقیتطوربهراخودنیروهايقطروترکیهسعودي،عربستانحمایتبامخالفان
م،اسهمینباشمالیاستانیکاداريمرکزادلیباخیرتصرف. اندآوردهدرخودتصرفبهراسوریهشمالیقسمتدرواقع

هکالنصرهجبهههايدستهضرباتتحتکهاستدیگريراهبردينقطهالشغورجسر. استشدهشورشیاناخیرموفقیت
رمحودرویژههايسرویستریننیرومندازکهاسراییلکهاستتوجهجالب. استکردهسقوطاست،القاعدهسوريشعبه
.کندنمیمنتفیرااسدبشاررژیمسقوطامکاناینازبیش. استبرخوردارمیانهخاور

هپرداختدمشقبهکشورجنوبیقسمتازجنگبرايآمادهواحدهايآخرینکشیدنعقببهاخیرهايشکستپیدردولت
. کردسقوطاردنمرزنزدیکیدرواقعبسرهپایگاهآوریلماهاواخر. دارندزیاديهايموفقیتهمجنوبدرمعارضان.  است
خالفانمعقیدهبه. استشدهشروعنظامیانشبهضرباتتحتحلبازنیروهانشینیعقبکهاستشدهپخششایعاتیاخیراً
ریبقسقوطنشانهاینکهکشندمیبیرونشهراینازراخودهايخانوادهگویاسورينظامیانوبلندپایهمسئولینرژیم،
یمتهدیدرامدیترانهساحلدرواقعالذقیهمهمبندراخیرسالدوطیباراولینبرايمخالفانهايدسته. استحلبالوقوع
دیدشهاينبردحاضرحالدر. دهندمیتشکیلرارژیمحاکممحافلهستهکهشودمیمحسوبعلویانیگاهتکیهکهکنند

.داردجریاناسدخانوادهزادگاهنزدیکیدراالکرادجبلهايکوهدر
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هايموفقیتعلتالنصره،جبههجملهازومخالفانافراطیهايگروهازسعوديعربستانوترکیهقطر،حمایتافزایش
خالفتمگرایاناسالمکردنمسلحباودهدمیاسلحهرومیانهشدهتضعیفمعارضانبهسابقمانندواشنگتن. استمخالفان

.بدهندآموزشراسوريکنندگانقیامتاشدنداردنوترکیهواردآمریکایینظامیمربیانازنفر400جدیداً. ورزدمی

پایانازهنوزشورشیانبادولتینیروهايمقابله. نیستکنندهنومیدسوریهبرحاکمرژیماوضاعاخیر،هايناکامیوجودبا
تیدولضدنیروهاياخیرهايموفقیتموجبمسلحانهمقاومتمختلفهايقسمتاتحادتحلیلگران،گفتهبه. استدورخود

ایدئولوژيپیروعمدتاًکهمسلحیسازمان58سعوديعربستانواردنآمریکا،تالشباکشورجنوبیقسمتدر.  شدسوریه
نتقلمسوریهشمالیقسمتبهاستقراروشدهشناختهآمیزموفقیتعملشیوهاین. شدندمتحدهستند،سوریهآزادارتش
النصرهجبههگرايسعوديسازمانطرفدارانکشورقسمتایندر. کردخواهندعملیراآنهاتركوهاسعوديآنجاکهشود

جیشبهموسومهماهنگیواحدستادصاحبگرایاناسالمحاضرحالدر. دهندمیتشکیلرامهاجمینهستهالشاماحرارو
.گذاشتنمایشبهراخودجدیدتوانحماهوادلیبنبردهايدرباراولینبرايکههستندالفتح

حمایتدربارهخودهاينظراختالفبرهستند،سوريمعارضانخارجیحامیانکهترکیهواردنسعودي،عربستانآمریکا،
دادندمذهبیغیرنیروهايبهراجنوبعمل،در. اندرسیدهتوافقبهوآمدهفایقسوريمقاومترادیکالوالییکقسمتاز
خودفعالیتجنوبیوشمالیهايجبهه. استشدهتبدیلهاسعوديبهوابستهگرایاناسالمجوالنگاهبهشمالکهحالیدر
اهسعوديوهاآمریکاییکهکندمیثابتدیگرباریکامراین. نجنگندهمدیگرعلیهاندشدهمتعهدوکردههماهنگرا

علیفرژیمدادنشکستدروبپوشندچشمسوريشورشیانازحمایتدربارهخودسابقنظرهاياختالفازگرفتندتصمیم
کهدکنمیبازافراطیهايجریانبرايراقدرتبهراهعملدرآمریکازیرااستخطرناكبسیارامراین. نمایندتمرکزسوریه

راولتیدارتشنزدیکآیندهدرنیستندقادرسوريمخالفاناینکهوجودبا. نمایندتبدیلدوملیبیبهراسوریهتوانندمی
هککندمیمنحرفعراقازرالبناناهللاحزبوایرانامکاناتونیروهازیراآمریکاستمنافعجوابگويامراینکنند،مغلوب

.استزدهدستانباراستانسنیقبایلصورتبهخودبهوفادارنیرويایجادبهکشورایندرجدیداً واشنگتن

دستسازشنوعیکبهسوریهمحوردرخودهايتالشهماهنگیمورددرآنکاراوریاضدوحه،واشنگتن،کهاینوجودبا
تسویهسد،اگیريکنارهازبعد. استاسدبشاررژیمسرنگونیآنوکندمیدنبالهدفیکفقطآنهافعلیائتالفاند،یافته

نقشدوبارههاسعوديکهاستشدهشروعمالیامکاناتنبردکنونتا. شدخواهدشروعمذکور»متحدان«بینهاحساب
هاينیروهمهفعالیتکهاستبدانزمینهایندرآنهاراهبرد. کنندمیخرجپولدیگرانازبیشترخیلیوکردهایفارااول

.نمایندهماهنگاست،وابستهریاضبهکهالنصرهجبههنظرزیرراسوریهجهادي

عراق

زیرارفتگپیشرانشینکردونشینشیعهنشین،سنیقسمتسهبهعراقتجزیهخطتکریتسقوطازبعدمتحدهایاالت
نواشنگت. کندجلبکشورمجریهقوهوامورادارهواحدنظامبهراسنینخبگانخواهدنمیعراقفعلیوزیرنخستالعبادي
کریتتنبردهايجریاندرامریکاولی. باشدمتمایلسازشبهبیشترسابقوزیرنخستالمالکینوريازاوکهداشتاعتقاد
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بینفائتالطرفسنیقبایلاکثرکهشودحلخارجیمداخلهوسیلهبهتواندمیصورتیدرتنهاداعشمسألهکهشدمتوجه
نفوذافزایشموجبتنهاباشد،نظامیکمکاساسیگیرندهآنچارچوبدربغدادکهدیگريهايتالشهمه. بگیرندراالمللی
به.نداشتآمادگیواشنگتنعملشیوهدرتغییراتاینبرايتهران. گرددمیهاسنیگستردههايتصفیهاجرايوتهران
یروينفرماندهومنظمغیرمسلحواحدهايتشکیلزمینهدرایرانیاساسیمتخصصسلیمانیقاسمسرلشگرعلتهمین
یانکبایستیاو. شدتعیینمشخصبسیارطوربهويهدفکهشدفرستادهعراقبهاسالمیانقالبپاسدارانسپاهقدس

بهجومه. نمایدتضمینراشیعهجمعیتامنیتبتواندبعديتحوالتازنظرصرفکهدهدتشکیلراشیعیمسلحنیرومند
حتیاعاوضاصالحمنظوربه. شدتبدیلشیعیانجدیدنیروهاي-آمیزموفقیتچنداننهچندهر-آزمایشاولینبهتکریت
برايراخودآلودتبطوربهتهرانوبغدادحاضرحالدر. کنندمنتقلعراقبهرااهللاحزبافرادازنفر800فوراًشدندمجبور

حالنعیدر. شدخواهندمستقلکردنشینمناطقهمانندنشینسنیمناطقکهکنندمیآمادهعراقتجزیهمنفیسناریوي
نواحیبرخیکرديمرگهپیشهايدستهزیرااستیافتهکاهششدتبهداعشبامبارزهجبههدرکردهارزمیهايتالش
دهندمیترجیحآنها. کنندحرکتسنیمثلثعمقبهخواهندنمیوآوردهدرخودتصرفبهراکرديخودمختاريبرايمهم

.بکنندنظارتعراقی،اساسیرقیبدوشیعیان،وهاسنیفرسایشیدرگیريبردوراز

رداستممکنکهشدخواهدنفتیمنابعوشهرهاتعلقسربرمذهبیمناقشاتسلسلهسرآغازقسمتسهبهعراقتجزیه
کهفهمدمیوشودمیآمادهتحولاینبرايتهرانحال،هردر. شودعراقدرلیبیسناریويشدنعملیسرآغازامرنهایت
اثباتبهراواقعیتاینعراقیمحوردرسلمانملکاولهايگام. گرفتخواهندراهاسنیطرفسعوديعربستانوآمریکا
.استرسانده

******

وعقیدتیماهیت. دهدنمیرامثبتتحوالتنویدتهرانبهریاضدرکلیديهايشخصیتشدنعوضکهآیدمینظربه
ماندهاقیبايمنطقهحریفورقیببزرگترینایرانسعودي،عربستاننظراز. استنکردهتغییرسعودآلحاکمرژیمسیاسی

میمبرمشرایطیدراقداماین. کندمیایجابراایراناسالمیجمهوريمسلحنیروهايوامنیتتقویتامرهمینکهاست
سپراینکهشودمیادعا. کرداعالمراعربیهايپادشاهیبامشتركموشکیضدسامانهایجادبهتمایلاوباماباراكکهشود
-ساهايسامانهازتهرانبرخورداريباگویاکهکنددفاعایرانیخطربرابردرعربستانیهايپادشاهیازبایدموشکیضد

وشدهخریدههمکاريشوراياعضاينفتیدالرباTHADآمریکاییهايسامانهجدیدتریناستقرار. یابدمیافزایش300
ذاشت،گخواهدافزایشبهروفقطایرانوعربستانیهايپادشاهیبینرویاروییلذا. دهندتشکیلراموشکیضدسپراساس

.یمنوعراقسوریه،ازاعممحورهاهمهدرهمآن
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فارسخلیجحاشیهپادشاهانبراياوباماباراكدویدکمپواقعیمعناي
کیستدستدنیاکندمییادآوري

ایاالتجمهوريرؤسايايحومهرسمیمقرایندوید،کمپ
. استآمیزيسحرجايعرب،جهاناصطالحبهبرايواقعاًمتحده،

حاصلاسراییلی–مصريتوافقاتآنجا1970هايسالاواخر
. زدرقمرامیانهخاورسیاسیمنظرهمتماديهايسالتاکهشد

مالقاتآنودادرخمهماندازههمانبهحادثهیکهمانجادیروز
حاشیهعربیکشورهايهمکاريشوراينمایندگانبااوباماباراك
رئیسازآنحیندرهاپادشاهینمایندگانکهاستفارسخلیج

مهارتبااوباماباراكخود. خواستند»نکاحعقد«آمریکاجمهور
تشینیآعشقآنهابههمضروريغیرهايکاغذبدونکهکندتلقینخودشرکايبهکردمیسعیورفتهطفرهکاراینازتمام
.باشندلوسوجیغوجیغاخالق،بدهاییطفیلینبایداینازبیشآنهاالبته. ورزدمی

منعقددفاعیپیماننوعیکهاپادشاهیباواشنگتناینکهبرمبنیراهمکاريشورايرسمینمایندگانهايدرخواستنباید
زنیچانهنوعیکهمیشهمذاکراتهمه. گرفتجدينماید،تضمینراآمریکاییچرايوچونبیحمایتآنهابرايکهکند

ویددکمپدراآلن. آوردپایینراقیمتاینکندمیسعیدیگرطرفوکردهاعالمباالتريقیمتطرفینازیکیکهاست
آنحاضرندهمکاريشوراينمایندگانکهاستگزافیقیمتنکاحقراردادامضايدرخواست: استشدهمشاهدهوضعهمین

.آورندپایینرا

نامهموافقتاینکهوکردهتغییرهازمانکهداردراسخاعتقاداوباماباراك. کندمیحرکتمقابلنقطهازآمریکاییطرفولی
کردنتبدیلجهتدرعربیپادشاهانهايتالشکهحالیدررسیدخواهدامضابهحالهردرایرانايهستهبرنامهدرباره
میگویااو. استشکستبهمحکومکند،حلآنهاجايبهرامنطقهمسایلهمهکهايمیانهخاورقدرتبهمتحدهایاالت

ودنگذاریمادوشبرراخودمسایلدهید،نشانخودازبیشترياستقالل«کهکندتلقینمذاکراتدیگرطرفبهخواست
ابراهبرديشراکتکهنمایدتأکیدوآمدهکنارآنهابااستحاضرحالعیندراوولی. »بگیریدخوددستدرراعملابتکار

غییراتتباکهکندپیداجدیديقالببایدشراکتاینولی. دارداولویتمتحدهایاالتبرايکماکانآنهاامنیتوهاپادشاهی
.باشدداشتهمطابقتمنطقهاخیرسالهايعظیم

ویدهرسهمبهوسطدرتقریباً تردیدبدونطرفین. کردپیشبینیراکمپمالقاتایننتایجتوانمیهمغیبعلمبدون
شرکاي. کردخواهدمتقاعدتهرانباتوافقاتانعقادضرورتبهرافارسخلیجهايپادشاهیاوباماباراك. کردخواهندسازش
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وهمکاريشورايحالدرعینولی. کنندموافقتاوباشدخواهندمجبورولینیامدهوجدبهکاراینازمنطقهدرواشنگتن
. پرداختخواهندايمنطقهامنیتجدیدساختارگذاريپایهوایرانازبازدارندگیجدیدراهبردطراحیبهمتحدهایاالت

.گرفتخواهدخودعهدهبرراسامانهایننهاییاستقرارسفیدکاخآیندهصاحب

جدالوبحثکنه: پادشاهانواوباماباراك

دهشتبدیلگروهیهايرسانهعالقهموردموضوعاتازیکیبهکههمکاريشورايباروابطازواشنگتنجداییدربارهشایعات
ینااست،یافتهافزایشمتقابلادعاهايسیالباخیرهايسالدرتردیدبدوناینکهوجودبا. استآمیزاغراقبسیاراست،
دوبههمکاريشورايوسفیدکاخبینمرتببگومگويامر،حقیقتدر. کندمیفرقشود،میپنداشتهکهآنچهباادعاها
:شودمیختماساسیانتقاديادعاي

تهرانهاآنگمانبهکههستندشرایطیدرایرانبامتحدهایاالتگفتگوينگرانبسیارفارسخلیجحاشیههايپادشاهی-1
یمدلشانخیلی. باشدمیشیعیهاللطولتمامدرولبنانوسوریهیمن،عراق،درمنطقه،درفعالطلبیتوسعهمشغول
بهیاسیسونظامیهايگاموسیلهبهراخودحرفوبگیردراتخیلیطلبیتوسعهاینجلويقاطعیتباواشنگتنکهخواهد
انداختهراهغوغاهاپادشاهیونیفتادهاتفاقاینولی. کندبمبارانراتهرانفرصتبهتریندرودمشقجملهازوبرسانداثبات

عمنافآندرکهايمعاملهانعقادوآمریکامتحدانترینباوفاپشتبهخنجرزدنبهرااوباماباراكشخصومتحدهایاالتو
.کنندمیمتهماست،شدهگرفتهنادیدهآنها

هايدادهونظامیمستشارانوسیلهبهودادهراهاسالحجدیدترینشمابهما: «گفتودادپاسخادعاهااینبهواشنگتن
. نیمکمیکاملحمایتشماازالمللیبیندیگرمجامعومللسازماندرماباالخرهو. کنیممیايسابقهبیکمکاطالعاتی

نشانخودازبیشتريابتکارواستقاللايمنطقهمسایلحلزمینهدرشماکهباشدرسیدهآنوقتشایددیگر،عبارتبه
»دهید؟

اکنسکمرپشتوقتی: شودترجمهاینطورتقریباً تواندمیکهداردرواجالمثلضربیکفارسخلیجحاشیهکشورهايدر
همکاريشوراينمایندگاناوباماباراك. بخاراندرااوپشتتاکندمیاستخدامخارجیکارگراوخارد،میسعوديعربستان

برايهرگزلذاواستابرقدرتیکآمریکاکهدهدتوضیحراسادهحقیقتاینهاآنبرايتاآوردهمگرددویدکمپدررا
هايدغدغهجهانسراسردرآمریکا. کردنخواهدایفابخاراند،راآنهاپشتکهرامهاجريکارگرنقشفارسخلیجهايرژیم

بهخودمنافعازنظرصرفودهدنشانخودازواکنشفارسخلیجمنطقهدرايعطسههربهتاداردوفوربههمدیگري
نیازيچهمتحدانیچنینبهآمریکاکنند،حلراخودامنیتمسایلتنهاییبهنیستندقادرآنهااگر. بشتابدهاپادشاهیکمک
.هستندمصرفیبیهايطفیلیبلکهراهبرديشرکاينهآنهادارد؟

حاتیاصالواجتماعیآوريروزبههمکاريشورايعضوکشورهايازفزایندهاصرارباواشنگتنکهاستایندوممتقابلایراد-2
احتمالیهايتکانبرابردرراکشورهااینوکردهترجذابالمللیبینصحنهدرراحاکمهايرژیمسیمايکهخواهدمیرا
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هاآنبا) سنیعربیهايدولت(کهخطراتیبزرگترین«داشت،اظهارجدیداًاوباماباراكکههمانطور. نمایدترمصونداخلی
.»گیردمیسرچشمهکشورهایشانمردمناخرسنديازبلکهآنتجاوزخطروایرانازنهشوند،میروبرو

،حاکمهايرژیمولیشودمنفجرآنهرتواندمیورسیدبحرانیحدبههمکاريشورايبخاردیگدراجتماعیمسایلفشار
مردمینارضایتسوزانذغالپولیتزریقاتبادهندمیترجیحودادهتناصالحاتبهفراوانیمیلیبیباخود،اندازهبهیکهر
امنیتتأمینبرايعصروکنندمیمتهمآنهاداخلیاموردرمداخلهبهرامتحدهایاالتصبحهاپادشاهی. کنندخاموشرا

خوردبشد،پختهسیاسیبینیکوتهاثربرکهراآشینداردچندانیآرزويمتحدهایاالت. طلبندمیمکملیهايکمکخود
.گرددمیروبروپادشاهاننارضایتیباوکردهاعالمصریحاً راموضوعاینآمریکاکه

است؟شدهتبدیل»دستهبدونچمدان«بهواشنگتنبرايریاضآیا

برنامهبهاخیرسالهايدرزیرادهدمینشانخودازواکنششدیدترینآمریکاییادعاهايبهسعوديعربستانکهاستبدیهی
داخلیجنگجریاندراولبار. استشدهواردحساسیالعادهفوقضربهاست،ايمنطقهرهبرنقشمدعیکهریاضهاي
سنیتالفائکهسوریهدرسپس. کنندتضعیفراتهرانومحلیشیعیاننفوذنتوانستندهاسعوديکهافتاداتفاقاینعراق
رسامسهايشکستدفعههرپادشاهیشدهتبلیغنظامیدستگاهآنجاکهیمندرباالخرهو. بکندکارينتوانستاسدضد

.دهدتغییرخودنفعبهرااوضاعتواندنمیوخوردمیآوري

ریادفوحمایتکمبودبهجدیديهايسرزنشریاضازسپاسگزاري،جايبهولیکندمداخلهدفعههراستمجبورواشنگتن
بهریکاآمتلویحیهاياشارههمهبهتوزانهکینههايپاسخبهرسدچه. کندمیدریافتایرانبانماییدوستیبهانهبههایی
درمجرمینبریدنسرازاقلحدهاسعوديکهشودمیدرخواست. کندتغییربایدچیزيهمپادشاهیاینداخلدراینکه

.نیندازندزندانبهرانندگیازايدررازنانوکشیدهدستعاممأل

عربستان«کهنویسندمیحقبرشد،منتشرForeign Policyنشریهدردویدکمپهمایشآستانهدرکهايمقالهنگارندگان
بشرقوقحباکهاسالمازگرایانهاصولتعبیرودینیتسامحعدمسیاسی،شدیدهايیورشکهاستمطلقهسلطنتسعودي
شوراياعضايبرخیعمل،در: «افزایندمیآنها. »دهدمیتشکیلراآناجتماعیمناسباتاساسدارد،مغایرتشدهشناخته
راسرسدرگرایاناسالمتروریسممالیتأمینمنبعوایدئولوژيپیرواناکثراًفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاري

یهراسایرانوفعلیادعاهايباکنونی،صورتبهسعوديعربستان. استریاضبهواضحیبسیاراشارهاین. »هستندجهان
آنکردنحملولیبیاندازددورراآنکهاستحیف: استشدهتبدیلآمریکابرايدستهبدونچمدانبهخودآمیزجنون

.شودمیترکنندهناراحتروزبهروزهم

امتناع.استیافتهخاتمهریاضوواشنگتنبینمناقشهکهآیدمینظربهزیراانداختنخواهنددورراآننایفواقعاًبنمحمد
اوباماباهمکاريازامتناعوآشکاراحترامیبیعنوانبهزیاديناظرانتوسطدویدکمپاجالسدرشرکتازسلمانملک
واردويمعاونسلمانبنمحمدوجوانعهدولینایفبنمحمد. ادعاستاینعکسحقیقتکهآیدمینظربه. شدتلقی



کیستدستدنیاکندمییادآوريفارسخلیجحاشیهپادشاهانبراياوباماباراكدویدکمپواقعیمعناي30
.............................................................................................................................................................

شدهمتمرکزآنهادستدرواقعیامورزمامکههستندکسانیدفاعساله30وزیروکشورساله55وزیر. شدندمتحدهایاالت
لمانساساسیهدف. دادخواهندادامهواشنگتنباروابطبرقراريبهکههستندپادشاهیرهبرانجدیدنسلنمایندهآنها. است

آیندهشرکايعنوانبهآنهابامیماه13روزعلتهمینبهاوباماباراكکهاستافراداینبهقدرتانتقالتأمینفعلی،پادشاه
.داشتثمربخشیودوستانهطوالنیگفتگويخود

عاشقاندعواي

کیموشضدسامانهفارسخلیجدرخودشرکايبهاستحاضرآمریکاجمهوررئیسکهشدمعلومدویدکمپجلسهآستانهدر
. کندوگفتگتسلیحاتترینمدرندربارهجدیدقراردادهايمورددرنیزوکردهپیشنهادرافارسیموشکیضدسپربهموسوم

سالدر. کندمیکسبکیهانیابعادروندایندامنهکهداردادامههمچنانآمریکاییهايسالحازهاپادشاهیاشباعروند
) دالرمیلیارد15,7(ایراننظامیهايهزینهازوشددالرمیلیارد113,7بربالغهمکاريشوراينظامیهايهزینه2014

.بودبیشتربرابرهفتزمانآندر

: تداشاظهارسفیدکاخسخنگويارنستجوش. شودنمیقطععنوانهیچبهمنطقههايپادشاهیبامتحدهایاالتهمکاري
ویژهوتروریستیضداطالعاتفشردهتبادلدربرگیرندهکهشودمیترمحکمروابطیبرکتبهمتحدهایاالتملیامنیت«

هاآن. داردحیاتیاهمیتآنهابرايمتحدهایاالتپشتیبانیکهداردصحتهماین. باشدمیکشورهااینازیکهرومابین
.»نمایندحفظراروابطاینبایدوشوندمتکیمتحدهایاالتبامحکمروابطبهتوانندمیکهفهمندمی

ایاالتراهبردزیرااستطبیعیامرادعاهااینوجود. نیستمتقابلادعاهايبهرسیدگیتنهامعنیبهدویدکمپمذاکرات
کمپمذاکرات. باشدداشتهمطابقتهمکاريشورايعضوکشورهايهايراهبردباتواندنمیطبیعتاًمیانهخاوردرمتحده

هايخواستوايمنطقهتغییراتبهتوجهباکهاستشدهايمنطقهامنیتجدیدسامانهایجادآغازسرهمهازقبلدوید
ابواشنگتنشراکتزیراقدیمیماهیتولیاستجدیدآنشکل. شودمیبرقرارهمکاريشورايازمتحدهایاالتفزاینده

.دهدمیتشکیلراآناساسسابقمانند»ایرانیطلبیتوسعهازبازدارندگی«زمینهدرخلیجیهايپادشاهی

بحث«کهکردتأکیدمذاکراتآستانهدرارنستهمان. کندپنهانراواقعیتاینداندنمیالزمحتیسفیدارنستکاخجوش
میسفیدکاخ. »استپیشدردیپلماسیراهازايهستههايسالحازایرانبرخورداريازپیشگیريوسیلهبهتریندرباره

تنواشنگدرخواستحتمیقبولوآمریکاسیاستدنبالبهآنچرايوچونبیحرکتوهاپادشاهیوفاداريبایدچگونهداند
.نمایدتأمینرامسئولیتواستقاللافزایشبرمبنی

اربرديکاقداماتهمچنین. گرفتندقراربررسیوبحثمورددویدکمپپردهپشتکهنبودندتسلیحاتیجدیدقراردادهايتنها
لیمگاردتربیتکردنترفعالسوریه،درمشتركعملیاتاجرايایران،علیهاطالعاتیهايسرویسکارهماهنگیزمینهدر

دهآیندرما. گرفتندقرارنظرتبادلوبحثموردغیرهوکنندگانقیامبامقابلهبرايیمنیواحدهايایجادعراق،درسنی
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اصنعوبغداددمشق،تهران،برايتوافقاتاینکهگفتتوانمیاآلنازولیشدخواهیمتوافقاتاینعواقبشاهدنزدیک
.دهدنمینویدمثبتیتحول

******

ونهگهیچاست؟سازگاراندازهچهتاايهستهبرنامهدربارهتهیهحالدرتوافقاتوایرانی–آمریکاییگفتگويباامراین
المیاسجمهوريباسالمروابطبرقراريهدفعنوانهیچبهتهرانباروابطدردوستیبهآمریکاتظاهر. نیستکاردرسازگاري

یکومنطقهدرخودمنافعتأمینجهتدرآمریکاحرکتیچندینسیاسیبازيعناصرازیکیفقطاین. کندنمیدنبالرا
مینظر،نایاز. کندوادارمنطقهدرآمریکاییمنافعتأمیندربیشترمجاهدتبهراواشنگتنمتحدانبایدکهاستتازیانهنوع

.زدخواهدرقمآیندهسالچندتارامیانهخاورتحوالتکهدانستمهمیوموفقسیاسیرویدادرادویدکمپاجالستوان
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سوریه؟وایرانعوضدرکریمهسوچیدرکريجان
والدیمیر آلکسییف

انجامبرايسوچیبهآمریکاخارجهاموروزیرکريجانورود
والدیمیرباگفتگووخارجهاموروزیرالوروفسرگئیبامذاکرات

جلبخودبهزیاديتوجههمچنان،روسیهجمهوررئیسپوتین
آنهامهمترینکهآوردمیوجودبهفراوانیهايسئوالوکرده
عالیسطحدرتماسبرقراريمبتکرواشنگتنچراکهاستاین
اوکراینقبالدرمتحدهایاالتوروسیهمواضعدرکهحالیدرشد

سئوالاینپاسخاست؟نکردهتغییرچیزيدیگرجهانیمسایلو
احکامپیروانويتیمواوباماباراكاینکهوجودبا: استروشن

ابگريحسبسیارکشورکماکانمتحدهایاالتکنند،بازواقعیجهانبرراخودچشمنیستندحاضروهستندعقیدتیشدید
اتوردیکتهردیروزي،دشمنباتوانندمیهاآمریکاییباشد،الزماگر. استقایلاولویتخودملیمنافعبرايکهباشدمی

مسکوروابطینزدیکتأثیرتحتناگهانواشنگتنکهکردفکرنبایدلذا. بزنندهمکاريبهدستشیطانخودباحتیوخونینی
مسکوباروابطبهبودصدددروترسیدهچینی–روسیپیمانتشکیلازمی،ماه8مراسمدرچینرهبرانشرکتوپکنو
وریهسوایرانزمینهدرروسیهفوريکمکبهمتحدهایاالتکهاستاینآنوآیدمینظربهترسادهواقعیت. باشدآمدهبر

ايهمنطقمتحدانقطر،وترکیهسعودي،عربستانسويازمقابلهعلتبهمحورهاایندرآمریکاییسیاستکهدارداحتیاج
مهوريجریاستجدیدانتخاباتسويبهخاورمیانهدرشکستباخواهدنمیاوباماباراك. استافتادهمخاطرهبهآمریکااساسی
.بگیردرااوجايآمریکاییعالیمقامدربودخواهددشوارکلینتونهیالريبرايصورتایندرزیراکندحرکتآمریکا

ایرانیضدهايتحریموایرانايهستهبرنامه

مسألهفصلوحلبهپیشنیموسالیکاوباماباراك. بودسوچیدرکريجانايمیانهخاورروزدستوراولمسألهایران
این. دبوبستهامیدمیانهخاوردرواشنگتنجدیدسیاسیخطچارچوبدرتهرانباروابطسازيسالموایرانايهستهبرنامه

ايهمنطقژاندارمنقشگذاشتنوجنگیعملیاتدرشرکتازامتناعطریقازمنطقهازآمریکا»نرم«خروجبرناظرسیاست
یمنردآمریکاشرکاياینکهکردقبولباید. استسعوديعربستانریاستبهفارسخلیجهمکاريشوراياعضايدوشبر

رهبرانمیماه14روزکهرسیدجاییبهکار. پرداختندیمنزمینهدراوباماباراكبرشدیدفشاراعمالبهولیماندندناکام
ايشور–آمریکاویژهاجالسدرزیراکردنداهانتآمریکاجمهوررئیسبهسلمانملکهمهازقبلوعربستانیهايپادشاهی
.نکردندشرکتشد،دادهترتیبآنهابرايمخصوصاًکهدویدکمپدرهمکاري
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اوضاع. ايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدرکاملمساعدتهمهازقبلخواهد؟میچهروسیهازایرانزمینهدرمتحدهایاالت
شد،تعیینلوزاندرکهمذاکراتنهاییتاریخیعنیژوئنماه30تاتوافقاتاستممکنکهاستگرفتهشکلايگونهبه

لغوبرنتهرا. استشدهایجادبستبندهد،میتشکیلراسنداینکنهکهآیندهموافقتنامهمحتواییبخشدر. نشودحاصل
دریجیترفعبرآنغربیمتحدانوواشنگتن. کندمیتأکیدنهاییموافقتنامهامضايازبعدبالفاصلههاتحریمدرنگبی

رايبامراینکهیافتخواهدادامهآیندهسالچندتارونداینلذا. کنندمیپافشاريایرانتعهداتاجرايموازاتبههاتحریم
یماصولیواقعدروهستندفنیظاهربهکهدیگريفراواننظرهاياختالف. نیستقبولقابلقطعاًایراناسالمیجمهوري

وماتیکاتاعمالوموافقتنامهاجرايتعلیقامکانها،سانتریفیوژتعدادموافقتنامه،اجرايبانیدیدهجملهازدارند،وجودباشند،
اینردایرانزیرانیستقبولقابلهاتحریمجزئیوتدریجیرفعگزینهتهرانبراي. غیرهوآنازتخلفصورتدرهاتحریم
منتظرانهصبربیکهایرانملتعمدهبخش. شودمیتبدیلاسراییلوسعوديعربستاننیزوغربدسایسگروگانبهصورت
.ندارندقبولراگزینهاینهستند،هاتحریمرژیمازخودکشورکاملخروج

وافقاتتصورتایندرکهبنشاندکرسیبهراخودگزینهتواندنمیچینوروسیهحمایتبدونواشنگتنکهاستبدیهی
. شدخواهدتبدیلواقعیبازندهبهاو. آوردخواهدباربهخارجیوداخلیمنفیعواقباوباماباراكبرايوشدهمختلنهایی

: تاسگرفتهشکلايابلهانهوغریبوعجیبوضعیتباالخره،. مسکونهواستاوباماباراكدولتمسألهدیگراینولی
خشنطوربهراآنهاودادهقراروحشتناکیفشارتحتراخودغربیهاينشاندهدستوشرکااخیرسالدوطیواشنگتن

راودخخارجهوزیرشود،هاتحریملغومبتکراینکهبدونحاال،وبزننددستروسیهعلیهغربیهايتحریمبهکهکردوادار
میارمهمبسیارمسایلسایروایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتازمسکوحمایتاصولبیطوربهوفرستادهسوچیبه

هکدارنداعتقادوهستنداینطورهمیشههاآمریکاییولی. داردايمتکبرانهواحمقانهعجیب،بسیارظاهروضعاینخواهد؟
ردآمریکاباروسیهبرخورداوکراینازبعدکهاندنفهمیدهآنها. استمجازآنهابرايکاريهراینکهوهستندآنهامدیونهمه

اشنگتنوباگريحسابنهایتباوبرابرطوربهفقطاستحاضرمسکو. استکردهتغییرايریشهطوربهجهانیامورچارچوب
ناتوکهفهمندمیهمه. شدآنتالیادرناتوشوراياجالسدرروسیضدتوزانهکینهحمالتباعثامرهمین. کندهمکاري

.آمدنمیدرهمجیکشواشنگتناجازهبدون

ایرانبه300-اسصادراتدرباره

دیگرانواعاحتماالً و300-اسهايسامانهسریعصدوربرايمسکوآمادگی،»بندخالی«کريچنتهدرایرانمسألهدومجنبه
أثیرتبرايکاملطوربهواقعیتاینازکهشودمیاسراییلوهمکاريشورايجدينگرانیباعثامراین. بودایرانبهاسلحه
ايهسالحخریدازتوانندمیکهفهماندندفارسخلیجحاشیههايپادشاهی. کنندمیاستفادههاآمریکاییاذهانبرگذاري

صورتدروبرداشتهبلندتريگاماسراییل. آورندرويروسیهبهتوانندمیکهگفتندوزدندبلوفوبکشنددستآمریکایی
دادنشانخودازحماقتنهایتنتانیاهوکهاستبدیهی. دادهشداراوکراینبهاسلحهصدوراز300-اسدربارهقرارداداجراي

هايتانککهکندصادررا»کورنت«تانکضدهايسامانهتهرانواسراییلعربیهمسایگانبهتواندمیعوضدرمسکوزیرا
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اسراییلوزیرنخست. بپردازد30-سوخويهايجنگندهصادراتبهتواندمیهمچنین. شکنندمیگردومثلرا»مرکاوا«
.دهدقرارفشارتحتراروسیهخواستکهبودنکردهتفکرخوب

هاییخواهشمسکوازایرانبهاسلحهصادراتزمینهدرودهدنشانخودازواکنشاستمجبوراوباماباراكحال،هردر
بودنمودهتعجباظهاروکندمسخرهرامسکوبودخواستهآنازقبلاوباماباراك. شدمحولکريجانبهکارهمین. بکند

انزب«کهگویدمیروسیالمثلضربیک. استنشدهارسالایرانبرايهنوزنیست،تهاجمیسالحکه300-اسسامانهکه
هیچازایرانبه300-اسصادراتکهکرداعترافمتحدهایاالتکهشدشروعشرایطیدرکريسفر. »استمندشمنمن،
لغوبارهدرفرمانآنازقبلپوتینوالدیمیرتازه. کرددشواررااوکارامرهمینکهکندنمیتخلفالمللیبینتعهداتازکدام

.بودکردهامضاراایرانبه300-اسصدورتحریم

داریماعتقادما: «داشتاظهارالوروفسرگئی،)سوچیبهکريورودازقبلروزیک(میماه11روز. کردسکتههمینجاکار
،300-اس. استشدهرفعکاملطوربهروسی،داوطلبانهویکجانبهتحریمهمآنتحریم،اینبهاحتیاججاريمرحلهدرکه

دررااسراییلجملهازومنطقهکشورهیچامنیتونیستمناسبهجومبرايکهاستدفاعیهواییضدموشکیسامانه
هیچایرانبههواییضدوسایلصدوربرايمللسازمانهايتحریمالوروف،سرگئیگفتهبه. »گذاردنمیخطرمعرض

.دارندفراوانیاهمیتایرانبرايدفاعیمدرنهايسامانهکهکردتأکیدهمچنینوي. نداردبردرمحدودیتی

. دندزدستمختلفبیاناتبهخارجهوزیرسفرپایانازپسآورند،دستبههاییگذشتمسکوازاینکهبدونهاآمریکایی
وشکیمضدهايسامانهصدوربرمبنیروسیهتصمیممخالفمتحدهایاالتکهداشتاظهارسفیدکاخسخنگويارنستجوش

: فزوداارنست. کردتشریحراموضوعاینالوروفسرگئیباگفتگودرآمریکاخارجهاموروزیرکريجاناینکهواستایرانبه
.»گیردمیجديرامنطقهایندرخودمتحدانامنیتتأمینمسألهمتحدهایاالتکهفهمدمیروسیه«

رساندنامضابهجهتدرسفیدکاخهايتالشراهسربرتواندمیمسکورفتاراینکهداردايناپختهاعتقادواشنگتن
اختالفاینکهکردامیدوارياظهارآمریکاخارجهاموروزارتالبته. کندایجادجدیديموانعژوئن30تاایرانباموافقتنامه

ويسخنگهارفماريخانم. نکندمختلاست،ماندهباقیوقتماهیکتقریباًآنپایانتاکهراایرانبامذاکراتروندهانظر
قداماتابهتوجهباولی. بزندلطمهمذاکراتدرواحدگیريموضعبهاقداماینکهکنیمنمیفکر: «گفتآمریکاخارجهوزارت

بمناسایرانبههاسامانهاینصدوربرايراجاريمرحلهلبنان،ویمنچونکشورهاییدرومنطقهدرایرانکنندهثباتبی
ونداردارتباطايهستهبرنامهبا300-اسصدورزمینهدرمتحدهایاالتهايمخالفتکهکردتشریحهارف. »دانیمنمی

اوضاعجملهازودیگرمسایلدربارهنظراختالفازنظرصرفموردآندرمذاکراتجریاندرروسیهومتحدهایاالتکهافزود
.کندخودداري300-اسصدورازفعالًکرددرخواستمسکوازکريکهنگفتاوولی. نمودندحفظراخودنظروحدتسوریه،

وي. ردکلغوراتسلیحاتیهايتحریمترسریعچههربایدکهگفتپاسخدرروسیهخارجهاموروزیرمعاونریابکوفسرگئی
باروسطرف. داردنظراختالفمتحدمللسازمانامنیتشورايدیگراعضايباروسیهحاضرحالدرکهنمودخاطرنشان

.بیندنمیهاتحریمرژیماینازخروجازغیرراهیکهکندمیتأکیداوضاع،متفاوتبینشوجود
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سوریه

نفعبهزمینه،ایندرجدينظرهاياختالفوجودبا. بودسوچیدرکريجانايخاورمیانهروزدستوردوممسألهسوریه،
بهاردرقطروترکیهسعودي،عربستانکهبرسندقدرتبهدمشقدرتندرويگرایاناسالمکهنیستروسیهومتحدهایاالت
تقویتجدیددیدهآموزشنظامیانواسلحهپول،وسیلهبهراآنودادهتشکیلرااسدضدجدیدائتالفآنهاازجاريسال
هکداردبیشترياهمیتداعشازسوریهوعراقسرزمینپاکسازيواشنگتنبرايجاريمرحلهدراینکهوجودبا. اندکرده

هککنندمیعجلهسوريضدگانهسهگروهاند،زدهدستدمشقوبغدادبامحرمانههمکاريبهمنظورهمینبههاآمریکایی
. برسدرتقدبهدمشقدرتواندمیگرایاناسالمازکسیچهببینندآنازبعدتانمایندسرنگونترسریعرااسدبشاردولت

میآمادهراگراییآمریکامذهبیغیرمسلحمخالفانمتحدهایاالت: کندمیایجادخطرآنهابرايزمینهایندرتأخیريهر
. شوندمیآمادهاردنوترکیهاردوهايدرداد،اختصاصکنگرهکهدالريمیلیون500بااکنونهمگروهایناعضايکهکند
بهحمله. کردخواهندعوضمذهبیغیررومیانهشخصیتیکبارااسدوبودهترقويگرایاناسالمازجدیدنیروهاياین

وایرانبامقابلهبهراخودنیروهايهمهتواندنمیفعالًسعوديعربستانکهاستافتادهتأخیربههمخاطراینبهدمشق
.بیاندازدلبنان،اهللاحزبوعراقیمن،چوندیگريهايجبههدرآنشیعهمتحدان

گونیسرنبراي. استشدهتهیهخارجازحمایتبااسدارتشعلیهمذکورمثلثهايدستهجدیدگستردهجنگیعملیاتطرح
قهمنطسوریهشمالیقسمتفرازبربایدابتداترکیهطرح،اینموجببه. استشدهگرفتهنظردروقتماه6-8اسدرژیم
. شودینتأمعلویونگاهتکیهالذقیهوحلبسويبهالشاماحراروالنصرهجبههنظامیانشبهحرکتتاکنداعالمممنوعپرواز

باوسعوديعربستانپولبامارسماهدرکهاسالمیافراطیگروهک50ازبیشمتحدجبههسوریهجنوبیقسمتازسپس
رمضانمباركماهپایانازبعدمرحلهبرايکارهااینهمه. کردخواهدواردضربهشد،تشکیلقطرواردنفعالمشارکت

اسدکهخواهدمیروسیهازاساسهمینبرکريجان. خواهدنمیراطرحاینتحققواشنگتنولی. استشدهریزيبرنامه
رویانهمهاينیروومذهبیغیرلیبرالنیروهايائتالفبهقدرتواگذاريو) معینیهايضمانتبا(داوطلبانهرفتنکناربهرا

.نمایدمتقاعد) بعثحزبسابقاعضايشرکتباحتیشاید(اسالمی

ی،ترکمنابعتعبیربههمینطورکهبودکردهخودداريسوریهفرازبرممنوعپروازمنطقهایجادازگذشتهدرمتحدهایاالت
بالفاصلههکاستجالببسیار. استسوریهحوادثزمینهدرواشنگتنواقعیتمایالتنشانهوکلیدينکتهعربی،واسراییلی

ريسووسویکازفرانسهوآمریکاویژههايسرویسبینشراکتروابطبرقراريبرمبنیشواهدواطالعاتفرارآن،ازبعد
اهدافتعییندربیشتردقتوداعشنیروهاياستقراردربارهاطالعاتتبادلکار،اینهدف. شدمنتشردیگرسويازها

.بودآمریکاهوایینیرويهواییحمالت

اسالمبرايکنند،کمکنظامیبعددرجملهازاسدبشاربهسابقمانندایرانوروسیهاگر. استشدهنهفتههمینجادرمسأله
دستواآمریکاینکهمگرکنند،سرنگونرااواردنوقطرترکیه،سعوديعربستانحمایتباحتیکهبودخواهددشوارگرایان
درعلتهمینبهکريجان. شوندملحقعملیاتاینبهآمریکاهوایینیرويازاستفادهباسوریهداخلدرآنهاينشانده
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سکومکردنمتقاعداسد،جویانهصلحبرکناريوي،هدف. آوردعملبهبیشتريچههرتالشسازشبهدستیابیبرايسوچی
ازبیشترزمینهایندرکهآنچه. بودشد،نخواهدتضییعسوریهدرروسیهمنافعاینکهبرتأکیدواسدرژیمبودنآتیهبیبه

باودخمشکالتبهعنایتباروسیهگویاکهکنندمیادعاغربیمعتبرمنابعبرخیکهاستاینشودمینگرانیموجبهمه
کردنفراموشهايوعدهمتحدهایاالتازعوضدروبکندهاآمریکاییتسلیمرااوگرفتتصمیمويرژیمتضعیفواسد
این.آورددستبهرااوکراینشرقیجنوبمنطقهدرمناقشهباآمریکابرخوردکردنترمالیموکریمهبهمربوطمسایلهمه
مسکوهکامیدواریم. کردباورراهاآمریکاییوکريجانکلمهیکحتینبایداینجانب،نظربهولیاستانگیزوسوسههاوعده
نهزمیدرهابازي. نیستازدواجمعنیبهازدواجوعدهروسی،المثلضربیکقولبه. باشدفهمیدهراواشنگتنشکنیعهد

نمیپشیزيآمریکاعالیمقاماتقراروقولکهباشنددادهیادبایداوکراینولیبیعراق،زمینهدروشرقبهناتوگسترش
بهدارند،اعتقادروسیهبههنوزکهآنهاییهمهودادهدستازراخاورمیانهکشورمهمترینروسیهصورتاینغیردر. ارزد
.استایرانآنهاازیکی. شدخواهندنومیدآندستازنهاییطور

********

ینبامنیتکلیديهايزمینهدرهاآمریکاییکهکرداعترافعملدرواشنگتن. بودسمبولیکسوچیدرمالقاتحال،هردر
–ایران–هروسیاورآسیاییجدیدمثلثگیريشکلآیندهدر. ببرندپیشازکاريروسیهباهمکاريبدونتوانندنمیالمللی

اییآمریکقواعداساسبربازياینولی. کردخواهدتبدیلواشنگتنبرايترضروريشریکبهجهانیاموردررامسکوچین
روسیهمواضعباشد،بیشترهرچهغربباروابطکاهشوترقويهرچهجنوبوشرقبهمسکوگرایش. شدنخواهدتنظیم

.شدخواهدتروزینوترقوي
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!ماستسرپشتدمشقندارد،وجودنشینیعقببرايجایی
یفیموفوالدیمیر

مقاماتنمایندگانهايمالقاتمیزبانیمشغولمسکوکهحالیدر
دشمنانبود،نبودند،کسیواقعینمایندهکهمعارضانیوسوریه
جدیدطرحقطروترکیهسعودي،عربستانیعنیدمشقاساسی

. پرداختندآناجرايبهوکردهتهیهراسوریهمشروعدولتسرنگونی
رژیمدفعهاینکهاستبعیدکارشناسان،ازبسیاريبرآوردبهبنا

ارتشپردهبینظامیمداخلهازبعدماه4-6ازبیشبتوانداسد
وفرانسهبریتانیا،ویژهنیروهايتازه. بماندکاررويسوریه،درترکیه

ردحاضرندبنديگروهتجدیدازبعدکهگرایانیاسالمبراتکاباقطر
.کردخواهندمساعدتبدانشوند،عملواردهاجبهههمه

اسدضدمثلث

ماهاوایلمالقاتکهشدتشکیلدوحهوآنکاراریاض،شرکتبا»اسدضدمثلث«جاريسالآوریل–فوریههايماهدر
ایفااراساسینقشزمینهایندرترکیهجمهوررئیساردوغانطیبرجبباسعوديعربستانپادشاهسلمانعبدالعزیزمارس

ستنیآمادهاسدبشاردرنگبیسرنگونیبرايمتحدهایاالتحاضرحالدرکهفهماندسعوديپادشاهبهترکیهرهبر. کرد
سرویسکهشدآوردهمشخصیهاياستدالل. دارداحتیاجسوریهوعراقدرداعشنابوديبراياسدبهجاريمرحلهدرزیرا
مطلعداعشنظامیانشبهمواضعترینحساسدقیقموقعیتازتاهستندتنگاتنگهمکاريمشغولسوریهوآمریکاویژههاي

دارد،هادامچندانیموفقیتبدونکهاستماهچندکهآنهابهآمریکاهوایینیرويضرباتتابودالزممواضعاینکشف. شوند
. رفتمیطفرهسوریهسرزمینفرازبرممنوعپروازمناطقایجاداززیادياصراربامتحدهایاالتآن،برعالوه. شودترمؤثر

لحمسمعارضنیروهايتشکیلجریاندرآنهاکهنمودمیانتقادقطروترکیهسعودي،عربستانازحالعیندرواشنگتن
2014سالاوتماهدرتصمیماین(شدندمتکیرادیکالگرایاناسالمبرفقطسوریهآزادارتششکستازبعدسوریهجدید
زاجمهوررئیسمرسیمحمدریاستتحتمصرگراياسالمانقالبیمقاماتبودنکردهفراموشهنوزواشنگتن). شداتخاذ
قتلوقذافیمعمرسرنگونیازبعدلیبیجناییشبهدولتنیزوکردندمیدریافتپولقطرازکهالمسلمیناخوانطرف

واشنگتنبرايآنامنیتکههماسراییل. بودندکردهکارهاییچهلیبی،درمتحدهایاالتسفیراستیونزکریستوفروحشیانه
اییهسازمانازخواريخونقتالپیشبینی،قابلورومیانهرهبراسد،بشارجايبهکهنداشتآرزوقطعاً است،عزیزاینقدر
.برسندقدرتبهکنند،میدعوتیهوديدولتکاملنابوديبهکهالنصرهجبههچون
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درسعودي،عربستانحریفمهمترینایران،بامتحدهایاالتکهگفتودادفشارهمراریاضنقطهترینحساساردوغان
اندنمباقیمعنیبهامراینکهکردتلقینسعوديپادشاهبهترکیهرهبر. کندمیهمکاريسوریهوعراقدرداعشبامبارزه

. داشتکلیدياهمیتسعوديپادشاهبراياستداللهمینکهآیدمینظربه. استنامشخصمدتبرايکارروياسدبشار
ابستهوقطروترکیهبههمهازقبلگروهایناینکهولودادرضایتاسدضدائتالفدرسوريالمسلمیناخوانحفظبهحتیاو

.هستند

توافقهزمینایندرشد؟خواهددمشقحکومترئیسکسیچهاسدبشارسرنگونیازبعدکهبودماندهباقیسئوالیکفقط
فتاداتعویقبهموقتاً مسألهاینعلتهمینبه. استمندعالقهخودنیرويبهمذکورمثلثاعضايازیکهرزیرانشدحاصل

بعدذافی،قسرنگونیمشتاقمتحدانکهبودافتادهلیبیدراتفاقهمین. استگذاشتهکارمینسوریهآیندهزیرامرهمینکه
ینهمنیزعراقدرحاضرحالدر. نمودندتقسیمقسمتچندبهراکشوروکردهنابودرالیبیدولتوکردنددعواهمباآناز

دولتبهعراقتجزیهروندامراینکهشودمیمتکیخودعالقهموردنیرويبهخارجیکنشگرهر: شودمیمشاهدهروندها
دهکننمتحدهدفقدرتازاسدبشاربرکناريجاريمرحلهدر. بخشدمیسرعتراشیعیوسنیکردي،نشینحاشیههاي

.یابدمیسرعتعملیاتپایانمشخصمواعدشدنقیدعلتبهرونداینکهاستمثلث

سوريضدجدیدائتالف

ترکیهوسعوديعربستانبهوابستهنیروهايعالیفرماندهیسازمانسوریهشمالیقسمتدراسدضدائتالفاینچارچوبدر
ايهکمکتوزیعمرکزبلکهجنگیعملیاتطراحیکنندههماهنگستادفقطنهکهاستآمدهوجودبهالفتحجبههنامبه

فمختلسازماننهدربرگیرندهوشدهواقعادلیبدرالفتحجبههمقرحاضرحالدر. باشدمینظامیانشبهبهفنیومالی
وپولآنهابهریاض. هستندتربزرگهمهازاالقصیجنودوالشاماحرارالنصره،جبههآنهامیاندرکهباشدمیگرااسالم
سوریهخاكدرکهترکیافسرانطریقازهمآنکند،میتنظیمرااطالعاتسازمانوستادفعالیتآنکارادهد،میاسلحه

وکردهواگذارخودخاكدرگرایاناسالمآمادگیبرايراخودهايپایگاههمچنینترکیه. کنندمیفعالیتسازمانمقردر
سلیحات،تانتقالبرايهاییکریدورترکی–سوريمرزدرترکیه. کنندمیایفاراهاآنمربیاننقشپردهبیترکیافسران
سرانافکهحالیدراستشدهگرفتهنظردردوماساسیمالیمنبعنقشقطربراي. استکردهتأمیننظامیانشبهومهمات

اطالعاتسرویسکهاستعجیب. کنندمیشرکتجهادیونآمادگیدرترکیوسعوديمستشارانباهمراهآنویژهنیروهاي
دگانکننقیامهايدستهبهکهراخودايحرفهافسراندیپلماتیک،مشکالتازاجتنابمنظوربهسعوديعربستانعمومی
.کردبرکنارخدمتازمقدماتیطوربهفرستاد،

رايتررومیانهنظامیانشبهاردنوترکیهسرزمیندرهاتالشاینخالفبرمتحدهایاالتکهاستاینتوجهجالبنکته
وفاروقهايتیپالحزم،حرکتسوریه،آزادارتشهايبازمانده. ندارندربطیگرایاناسالمایدئولوژيبهکهکندمیآماده

بهشالبته. زیادندهمعربغیرهاياقلیتنمایندگانآنهامیاندر. بینندمیدورهسوریهارتشازجدیدوقدیمیفراریان
TOWتانکضدهايسامانهجملهازوآمریکاییجدیدهايسالحازمملوکهراخودهايزرادخانهالحزمحرکتنظامیان
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مشغولیاسسازمان. کردخودداريآنهامالیتأمینازآنازبعدمتحدهایاالت. کردندگرایاناسالمتسلیمنبردبدونتقریباًبود،
. ندکممانعتآنهامیاندرافراطیگرایاناسالمنفوذازتاکنند،میشرکتآموزشیدورهدرکهاستنظامیانیشبهگزینش

اختصاصبداندالرمیلیون2014،500سالپاییزدرکهکنندمیشرکتبرنامهایندرنفر400ازبیشحاضرحالدر
سالطاواستافقطهاآمریکایی. دهندمیتشکیلرانظامیدورهدرکنندگانشرکتتوجهقابلبخشهاترکمن. بودیافته

ازواشنگتنکهاستبدیهی. کنندآمادهرانظامیشبهنفرهزار15شاملنیروهايورسیدهخودهدفبهتوانندمی2017
.استنظامیشبههزار30شاملاکنونهمالفتحجبههتنهازیراماندمیعقبحوادث

براينیرومندمسلحنیروهايآمادگیزمینهدرکهداردراهبردياهمیتقطروترکیهسعودي،عربستانبرايحال،هردر
انجامعملابمتحدهایاالتشود،سرنگونآیندههايماهدرسوریهرژیماگر. بگیرندسبقتمتحدهایاالتازاسدبشارسرنگونی

میریاضصورتایندر. گردیدخواهدتضعیفتوجهیقابلطوربهمنطقهدرایراننفوذکهحالیدرشدخواهدروبروشده
.بکندمؤثرتريتمرکزعراق،خوددرسپسویمندرابتداشیعیاننفوذبامقابلهدیگرهايقسمتدرتواند

سوریهرژیمضعف

اهمدتژنوروند. شودنمیدادهتشخیصشکلیهیچبهسوریهمناقشهآمیزمسالمتفصلوحلاندازچشمحاضرحالدر
موردردکهمدهاستفرانسهوآمریکاروسیه،نظیراساسیگرانکنش. بودفایدهبیمسکومذاکرات. استباختهجانپیش

فصشدندموفقمسلحمعارضانمنفردهايدستهحالعیندر. کنندمینظرتبادلکارشناسانسطحدرتنهاسوریهمسأله
تبرکبهسوریهدرمعارضاناخیرجنگیهايموفقیت. بزننددستدولتمواضعبهمتقابلتهاجمبهوکردهجدیديآرایی
ازنهاآ. شدحاصلبودند،سوریهآزادارتشایدئولوژيپیروعمدتاًکهکشورجنوبیقسمتدرمسلحمختلفساختار58اتحاد
ابقنیطرهودرعاشهرهايناحیهدرعمدتاًجنوبیجبههاین. کردنداستفادهسعوديعربستانواردنمتحده،ایاالتکمک
میهاجنوبی. کندمیفعالیتاردندرمستقرواحدمرکزطرفازستادوفرماندهیحمایتوخارجیحامیانمالیتغذیه
خواهدواردشاسدبشاربراياهللاحزبهايکمکانتقالصورتایندرکهکنندمنزويلبنانبامرزازراسوریهپایتختتوانند

جدیداً الفتحجبههعمومیریاستتحتالشام،احراروالنصرهجبهههمهازقبلاسالمیافراطیونشمالی،قسمتدر. شد
سرپرستیتحتآنازبعداستصدددرجدیدمعارضساختاراین. آوردنددرخودتصرفبهرااستانیمرکزادلیب،مهمشهر

راخودنظامیشبههزار3ازبیشآنجاالنصرهجبههکهکندحملهاسدخانوادهگاهتکیهالذقیهبهوحلببهترکیوسعودي
داخلبهنظامیانشبهکهنیستبعید. گشودآتشالذقیهرويبرجهادیونتوپخانهمی،ماه19دیروز،. استکردهمتمرکز

. شدتبدیلبارانخمپارههدفبهدمشقدرروسیهفدراسیونسفارتمیماه19روز. ببرندهجومآنبهوکردهنفوذشهر
.دانستتروریستیحملهرانظامیانشبهحملهاینروسیهخارجهاموروزارت

تعرضبامقابلهولیکندمیکنترلاست،کشورجمعیتعمدهبخشسکونتمحلکهراسرزمینیسابقماننداسدبشاردولت
طولبهدهندهنشانجاريسالآوریلومارسهايماهتحوالت. شودمیدشوارآنبرايجبههچنددردولتیضدنیروهاي
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نگجکشورایندرکهسوریهدرخونریزي. استمستقلنیمهقسمتچندبهسوریهدولتتجزیهاحتمالومناقشهانجامیدن
.بگیردخودبهتريوحشتناكشکلتواندمیبرد،مرگکامبهرانفرهزار250ازبیشجانداخلی

سرجشهر. کردبازراحماهاستانراهجهادیونبرايامرهمین. استاسدبزرگشکستدولتی،نیروهايتوسطادلیبتسلیم
اطقمنبهومدیترانهسواحلبهراهوشدهواقعحماهوادلیببینکهاستبدانآناهمیت. استکردهسقوطکنونتاالشغور
شبهتوسطشهراینتصرفکهاستشدهواقعالذقیهکیلومتري55درفقطالشغورجسر. کندمیبازراسوریهنشینعلوي

.کندمیایجادمستقیمخطرطارطوسوالذقیههاياستانبراينظامیان

اینکهشوندمیناراضیدمشقدولتازپیشازبیشعلویون. شودمیکمترسوریهداخلدراسدبشارازحمایتهمزمان
سنتاهلنظامیانازجبههمهمهايقسمتدرکندمیسعیدولت. استعلوينظامیانمیاندرسنگینتلفاتنتیجه

دولتاتامکان. شودمیدولترفتارازسوریهعلویوننومیديباعثناگزیرامراین. باشدمیآنهافرارنگرانزیرانکنداستفاده
مالیتأمیناساسیبارحاضرحالدر. استیافتهتوجهیقابلکاهشهمجنگیعملیاتمالیتأمینزمینهدراسدبشار

ایرانهمزمانحمایتونفتهايقیمتسقوطشرایطدرولی. افتدمیایراندوشبردمشقدولتوسوریهمسلحنیروهاي
.بکشدراعظیمهايهزینهاینبارتنهاییبهکهشودمیدشوارتهرانبرايعراق،وسوریهاز

تدریجبهدولتمتحدانومخالفانمختلفهايگروهنظرزیرمناطق. داردجریانکشورسرزمینشدنمجزاروندسوریهدر
ستانادراست؛داعشدستدرالزوردیرورقهیعنیکشورشرقیشمالقسمت. شوندمیتبدیلمستقلنیمههايکیانبه

ديکردولتشبهسوریهنشینکردمناطقدر. استشدهایجادالنصرهجبههسرپرستیتحتاسالمیامارتعملدرادلیب
انهمدیترنشینعلويسواحلحمص،حماه،دمشق،تاتواندمیاسدبشاردولتنظرزیرمنطقهشرایطایندر. شودمیایجاد

.شودمحدوددروزجبلو

الوقوعقریبجنگسناریوي

هبعربیکشورهايبرخینظامیمنابعازکردند،طراحیامانمشارکتبادوحهوآنکاراریاض،کهسناریوییدربارهاطالعات
مالیشقسمتدرترکیهابتدا.  کنندسرنگونجاريسالپایانتارااسدبشارکهاستاین»مثلث«قصد. استآمدهدست
بانیپشتیبابنیاسوطارطوسالذقیه،حلب،بهحملهسپس. کندمیایجادکیلومتري300عرضباممنوعپروازمنطقهسوریه
جبههتهاجمیعملیاتهمزمان. شودمیشروعسوریهارتشهايیگانحتیوتوپخانهلزومصورتدروترکیههوایینیروي
ايهدستهرأسدرغربکشورهايبرخیوقطرویژهنیروهاي. شودمیشروعلبنانبادمشقارتباطکردنقطعبرايجنوبی
نمایندگی. گردیدخواهندبلبشودچارمحلیمردمکهشدخواهنددمشقهايحومهواردقفقازشمالازجملهازمزدورانبزرگ
ضوعکشورهايفعالً . داشتنخواهندایرانبهفرارجزراهیاطرافیانشواسدبشاروشدهتعطیلماندهباقیدیپلماتیکهاي

وریاض.کنندمتقاعدآمریکاییهوایینیرويضرباتباآنهازمینیعملیاتازحمایتبهراواشنگتنکنندمیسعیمثلث
اقیبجاییاسدبدونآیندهسوریهدرآنهابرايصورتاینغیردرزیراندارنددیگريچارههاآمریکاییکهدارنداعتقادآنکارا

.ماندنخواهد
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کردخواهندتركراسوریههمایرانینظامیمستشارانوگرددبازلبنانخاكبهشدخواهدمجبوراهللاحزبصورتایندر
یممستقجنگیمداخلهامکانجهانیسیاستفعلیشرایطدر. داشتنخواهدمعنیآنهابرايکشورایندرماندنباقیزیرا

ویاگکهاندشدهمطلعغربیهايکشوروآمریکاگروهیهايرسانهازبسیارياکنونهم. استشدهمنتفیروسیهیاایران
هایآمریکایکهحالیدرنداردآیندهويحکومتزیرااستکردهتوافقاسدبشارازکشیدندستدربارهواشنگتنبامسکو

يامعاملهترینمهماینکهشودمیادعا. شناختخواهندرسمیتبهراروسیهفدراسیونبهکریمهپیوستنعملدرگویا
ویکتوریاکهشدشروعبحثاینحتی. شدمنعقدسوچیدرآمریکاخارجهاموروزیرکريجاناخیراقامتجریاندرکهبود

مشخصهايراهودادهتوسعهراسوچیمذاکراتنتایجتابودآمدهمسکوبهمیماه18روزآمریکاخارجهوزیرمعاوننوالند
.کندطراحیراتوافقاتایناجراي

. باشدنمیواقعیتجوابگويقطعاًبلکهنیستدرستفقطنهادعاهااینکهگرفتنتیجهتوانمیروسطرفبیاناتازولی
يجاروضعیتازمسکوکهداشتاظهارنوالندویکتوریابامذاکراتازبعدروسیهخارجهاموروزیرمعاونریابکوفسرگئی

ساعات«:گفتوي. داندمیروابطاینتیرگیمسئولرامتحدهایاالتهمهازقبلوشدهنومیدآمریکاوروسیهفیمابینروابط
ماستشمارکهکردخاطرنشانریابکوفسرگئی. »شودمیتأسفباعثمجموعدردوجانبهروابطاوضاع. کردیممیزانراخود

الاحتموي. استنشدهحاصلسطحیهیچدرمشخصیتوافقهیچکنونتاولییابدافزایشتواندمیمتحدهایاالتباها
. کرددرقاطعانهراسوریهبحرانواوکرایناوضاعفصلوحلبارابطهدرمتحدهایاالتباتبادالتوژئوپلتیکیمعاملهانعقاد

روزرخنبهکهداردمحکمیوفهمقابلدقیق،لغایتگیريموضعسوریهواوکرایندرقبالمسکوکهدادتوضیحریابکوف
.شودنمیسیاسیمبادالتسیاهسکهونیستوابسته

نشانرنگینکاغذباشکالتیکرملینبهسفیدکاخکهموقعیهرکهدارداعتقادیلتسینبوریسزمانازواشنگتنمتأسفانه
ینمکهاستیفکی. نبودآموزندهاوکراینهايدرسکهآیدمینظربه. افتندمیهاآمریکاییآغوشبهفوراًهاروسدهد،
جمهورئیسرپوتینوالدیمیر. نیستاینطورمسکوولیکندغلبه»میدان«درنوالندخانمبیسکویتصرفوسوسهبرتواند

یطیشرادرخصوصبه. فروشدنمیراخودوگیردمیکاربهراروسیهمنافعازناشیمفاهیمهمهازقبلخودتفکردرروسیه
.شودنمیتقدیمآمریکاییجدیدخدعهازچاشنیباآمریکاییارزانساالدبشقابیکجزچیزيخودفروشیعوضدرکه

بهتاارددنیازدیپلماتیکبزرگپیروزيبهاوباماباراكکهفهمدنمیاندیشسادهانسانتنهاکهاستايگونهبههماوضاع
سوریهن،اوکرایزمینهدرروسیهکمکبدوناوباماباراكولی. شودجمهوريریاستانتخاباتبرندهکندکمککلینتونهیالري

لوصخواشنگتنکهکنندمیمتقاعدراپوتینوالدیمیرزیاديعدهکهآیدمینظربهالبته. رسیدنخواهدجاییبهایرانو
،کودکانآیندهآنها. کندمیطلوعغربدرآفتابآنهابرايونگرندمیمقدسشمایلچشمباغرببهافراداین. داردنیت

.اندکردهوابستهغرببهراخودشخصیبهروزيوتجارت

کهجنگیعملیاتنتیجهدرکهرودمیزیادياحتمالسوریه،جنگجدیدمرحلهدراحتمالیتحوالتازنظرصرفولی
کتشربیننظرهااختالفزیرااستافتادهلیبیدراتفاقهمینتقریباً کهبپاشدهمازسوریهدولتکرد،طراحیمثلث
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طقهمنچندسوریه،جايبهکهرودمیزیادياحتمال. استشدیدحدازبیشمثلثاعضايواسدمخالفائتالفدرکنندگان
فانهمتأس. شوندایجادغیرهودروزيکردي،علوي،،)شودقسمتچندشاملیاباشدتربزرگهمهازتواندمیکه(سنیبسته
.باشدهمیندوحهوآنکاراریاض،هدفکهنیستبعید. شدخواهدترخونینسوریهداخلیجنگ

******

تحمایباايمنطقهنیرومندکشورهاي. استشدهروبروعظیمیخطرباایرانوروسیهدوستکشورسوریه،کهاستروشن
اخیرايههفتهدردولتیارتش. استشدهتضعیفشدتبهفعلیمشروعدولت. اندکردهمساعیتشریکاسدبشارعلیهغرب
هاآنختممجلسوکنیمنظرصرفسوریهدرمادوسترژیمواسدبشارازکهاستزودفعالًولی. استخوردهشکستچند

ظیرنعراقشیعیانهايدستهودهندافزایشرادمشقبهفنی–نظامیونظامیهايکمکایرانوروسیهاگر. کنیمپابررا
وشمالیهايجبههدرمعارضاندادنشکستفرصتهنوزبفرستند،راخودنظامیانلبناناهللاحزبنیزومهديارتش

سوریهاوضاعبااینطورراآنوآوردهخاطربهرا1941سالدرمسکومدافعانتاریخیجملهتوانیممی. داردوجودجنوبی
!»ماستسرپشتدمشقندارد،وجودنشینیعقببرايجایی: «دهیمتطبیق
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تهرانعلیهپیمانریاضوآنکارا
پانکراتنکوایگور

کامالً جمهوريیکوپادشاهییکترکیه،وسعوديعربستان
مسایلبابرخورددربودندنتوانستهزیاديمدتطیالییک،
. بیایندکنارهمباعراقومصرلیبی،سوریه،نظیرايمنطقه
خصومتهمدیگربهنسبتآنهاورفتنمیجوبیکدرآبشان

متحدهایاالتايمیانهخاورسیاستدرتغییراتولی. ورزیدندمی
متحدانشازواشنگتندرخواستوایرانبامذاکراتانجامیعنی

هکشدباعثکنند،میمصرفتاکنندتولیدبیشتريامنیتکه
دواینامروز. کنندبازنگريهمدیگربابرخورددرآنکاراوریاض

.استآنايمنطقهمتحدانبردنبینازوایرانبامقابلهآن،غاییهدفکهدهندمیتشکیلراائتالفیکشور

اعشدوالنصرهنظامیانشبهآمدنکاررويازاسدبشاررژیمحفظ: «استقراراینازریاضوآنکاراائتالفاولاساسیاصل
دوملاص. »باشدمیترخطرناك»المسلمیناخوان«فعالیتازمنطقهدرایرانفزایندهنفوذکهحالیدراستبدتردمشقدر
ردپیشببرايواستمیانهخاورمسایلدرماندندرنگرانواشنگتن: «شودمیبیانچنیناست،مهماولاصلاندازهبهکه

میبازراسعوديعربستانوترکیهما،دستحالعیندرودهدمینشانخودازدوستیصلحتهرانبهنسبتخوداهداف
.»کنیمحلراايمنطقهمسایلمستقلطوربهخودمانتاکند

بهاردوغانطیبرجبجاريسالمارس2-فوریه28سفرجریاندرکهاستسعودي–ترکیاساسیتوافقاتچکیدهاین
سهيگفتگوناتو،ریاستواشنگتن،باهارایزنی. نشدگذاشتهاجراموردبهاولهمانازتوافقاتاینالبته. شدحاصلریاض
ورفتهگنهاییشکلهاسعوديوترکیهپیمانامروزبهتاولی. شدالزمدیگرسازمانیاقداماتبرخیوقطرمشارکتباجانبه

وریهسادلیباستاندراست،ریاضوآنکارامشتركطرحکهالفتحجیشگروهک. استگذشتهنبردمیدانآزمایشاتبوتهاز
.کندمیفعالیتموفقیتباوگستردهطوربهکشوراینغربیشمالقسمتدیگرمناطقدرو

فصلوحلدربارهسعوديعربستانوترکیهکهاستمسایلیازیکیتنهااسدبشاردولتسرنگونیودمشقسرنوشتالبته
آنهافرارويمسألهتنهاولیاستکشوردوبرايحساسبسیارومبرمهدفیاینتردید،بدون. اندبستهمشارکتقراردادآن

درایرانسیاست: «نویسدمیپردهبیاست،دولتطرفدارکهYeni Safakروزنامه. استترگستردهآنهاهايطرح. نیست
تهرانطلبیتوسعهنگرانآنهادويهر. بودسلمانملکواردوغانجمهوررئیسمالقاتروزدستورسئوالمهمترینمنطقه،
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المیاسهايدولتکردنثباتبیومسلمانانخونریختنبرايایرانزیراهستندآنايفرقهسیاستپیشبردومنطقهدر
.»کندمیخرجگزافیمبالغ

ظرناختالفهستند،روبرو»پیمایدمیدررامنطقهخوندرزانوتاکه«تهرانطرفازخطريچنینباریاضوآنکاراوقتی
یلمساازکشوردوشدهتحریفبرداشتتازهباشد؟داشتهارزشیچهتواندمی»المسلمیناخوان«یالیبیمصر،دربارهها

میاتفاقاغلبکههمانطورالبته. باشدمیآنهااساسیحامیوشریکواشنگتن،هايخواستجوابگويکاملطوربهمنطقه
نندکمیسعیکنند،میمحسوب»اساسیحریف«راایرانقلبصمیمازاینکهوجودباجدیدپیماناعضايازیکهرافتد،

.کندخواهدگورپیماناینبرايامرهمینامرنهایتدر. نماینداستفادهخودمسایلحلبرايهمهازقبلایرانامکاناتاز

اردوغانهايدغدغه

ازود،بشدهتبیین»همسایگانبامسایلصفر«فرمولباکهويحزبوترکیهجمهوررئیسخارجیسیاستادعايپرنظریه
بهآنوکردمیپنهانچشمگیريماهیتطمطراقپرعنواناین. استباختهرنگزیاديحددرمنطقهواقعیاتبابرخورد
شاملراآنکاتعبیربهکهبودشرقو) اروپااتحادیهوناتومتحده،ایاالت(غرببینارتباطیپلموقعیتآوردندرخودانحصار

.استشمالیآفریقايو»ترکیجهان«اصطالحبههموایرانجملهازومیانهخاورمنطقههم

اخوان«لیبیومصرسوریه،هايرژیمجايبهکهبودندامیدوارجداً»عربیبهار«زماندرويحزبیرفقايواردوغان
ردوغانا. شودآنرهبرآنکاراکهآیدوجودبهاسالمینظمنوعیکاینکهوبرسدقدرتبهگراییترکیهسازمان،»المسلمین

آزاددمشقدربزوديکهداشتاظهارسوریهدردولتیضدشورشآغازازبعدمدتیبود،وزیرنخستهنوززمانآندرکه
بیهممصردر»المسلمیناخوان«کهگردیدمعلومبزودي. نشدقسمتولی. ایستادخواهدنمازبهامويمسجددرشده

.نیستندعالیداورعنوانبهآنکاراشناساییمشتاقمنطقهدیگرکشورهايکهحالیدردادنشانخودازکفایتی

عراق،ازاعمجاهمهوهمیشهآورد،میعملبهراخودخارجیهايتالشکهجاییهرآنکاراکهاستاینکاراصلولی
ایندرکهگیردمیشکلتهران–ریاضخطدرمنطقهدراساسیرویارویی. خوردمیبرایرانحضوربهحماس،یالبنان
جديمسألهبااردوغان. استضروريغیرواضافیباشد،همدائمیگريمیانجیمدعیکهسومیگرکنشمرکز،دومقابله
انجامسروآیدنمیدستبهايمنطقهداورنقششود،میپیچیدهايمنطقهاساسیکنشگرانازیکهرباروابط: شدروبرو

.شودمیمشاهدهمنفیعالمتجاهمهمسایل،صفرجايبه

دیگرطرفربیشتچههرتضعیفبرايدرگیرطرفینازیکیباپیمانانعقادشاملاست،گرفتهشرایطایندراوکهتصمیمی
اواببتواندشاید. کندمغلوبراخودجدیدشریکنتوانداگر. شودمیپذیرامکانمختلفهايگزینهصورتایندر. است

دریرازاستمستدلومنطقیبسیارانتخابیمتحد،عنوانبهریاضانتخاب. برسدتوافقبهنفوذهايحوزهتقسیمدرباره
همنطقمسایلشاملکهاستسیاسیجدينظرهاياختالفآنوداردوجودتأخیريمینیکهمیشهترکی–ایرانیروابط

رفینطهايتالشوجودبا. استبودهمهمترتهرانباویژهشراکتازهمیشهآنکارابرايکهاستناتودرترکیهعضویتواي
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ودوجپنهانیموانعهازمینهایندرکه(اقتصاديهمکاريهايموفقیتوسیلهبهنظرهااختالفاینکردنرنگکمجهتدر
.استدادهرخجاريسالدرانفجاراین. شودمنفجرزودیادیربایستیمیناین،)دارد

نیزوسیاسیونظامیمتحدعنوانبهآنکارابراياست،ترکیهاقتصادياوضاعآنهاترینمهمکهگوناگونیدالیلبهریاض
ن،آبرعالوه. استالزمشود،میخفهآنکمبودازترکیهاقتصادکهفوريپولمنبعتر،دقیقعبارتبهیامالیشریک

سرمایهدالرمیلیارد2,5بهقریبآندرکنونتاآنکاراکهاستايهزینهپربسیارکارسوریه،درجنگبهتنهاییبهپرداختن
منتقلهترکیبهسوریهخاكازکهصنعتیتجهیزاتربودنونفتقاچاقطریقازفرصتبهتریندرترکیه. استکردهگذاري

چپاولبهسوریهخاكدرترکیهرفتار(استکردهجبرانراخودهايهزینهازدالرمیلیارد1-1,5جنگ،اینغنایمسایروشد
ردخصوصبهببرد،سودبلکهببردبینازراکمبوداینفقطنهخواهدمیاردوغان). داردشباهتدولتیسطحدرواقعی
.مجلسنمایندگانژوئنماهانتخاباتآستانه

سنیجدیدمحوروریاض

همینباآنکارابرايايمنطقهراهبرديشریکانتخابزمان. استشدهمصادفهمباسلمانملکواردوغانسیاسیساعات
روزيدوهر. استکردهصادرفرمان50خودسلطنتاولروز100طیسعوديجدیدپادشاه. شدمصادفریاضدروضع
اختیاراتکرده،تهوسرراسعوديعربستاناداريساختارآنهاازیکهرکهشدمیصادرمهمبسیارهايفرمانباریک

این. استآوردهعملبهمهمیهايجابجاییسعودآلادارينیرويدروکردهتعیینرادیگرنهادهايوهاوزارتخانهجدید
تاریخدرنهوداردسابقهسعوديتاریخدرنهبود،پنهانگروهیهايرسانهواجتماعیمحافلانظارازکهفشردهاصالحات
.فارسخلیجدیگرهايپادشاهی

جملهازکنند،میتغییرشدند،میمحسوبناپذیرتغییرگذشتهدرکهزیاديهايچیزپادشاهیایندرحاضرحالدر
. بودندکردهاعالمخودآیندههدفودشمنپردهبیراریاضکهاسالمیافراطیهايگروهو»المسلمیناخوان«بابرخورد

کارردشیعیبیداريوتهرانبامقابلهدرهاسعوديوجودبقايبلکهاسالمجهاندرسعودآلرهبريفقطنهکهشرایطیدر
.شدسعوديپادشاهیدرتغییراتموجسوارکرد،پیشنهادپیمانکهاردوغان. استناپذیراجتنابرفتارایناست،

وسیلههیچازنبایدآنبامقابلهدرکهمعتقدندهاسعودياکنونولیاستماندهباقیریاضاساسیدشمنسابقمانندایران
به. کنندکمکتهرانبامبارزهبهتوانندمیشدند،میمحسوبدشمنگذشتهدرکهآنهاییحتیاینکهوشدروگرداناي

دیدجشرایطدر. آوردوجودبهراسنیجدیدمحوربایدشد،تأییدپادشاهاطرافیانتنگگروهتوسطکهجدیدينظریهموجب
دانمتحبردنبینازوسوریهدرایراندادنشکستچوناهدافی. کندنمیبازيچندانینقشسعودآلبهآناعضايوفاداري
.استشدهشناختهترمبرمومهمترسلطنتیخاندانبهوفاداريازایرانايمنطقه

دمشق،تصرفازبعد،»ایرانازبازدارندگی«مسایلحلازبعد. استموقتپدیدهیکسنیجدیدائتالفاینکهاستطبیعی
وتقلمسحدازبیشونیستندوفادارسعودآلبهکهراهایینیرولیبی،کردنآرامازپسنیزوهاحوثیواهللاحزبنابودي



تهرانعلیهپیمانریاضوآنکارا46
.............................................................................................................................................................

حریفبرپیروزيبهبایداولولی. کردخواهندپاکسازيصحنهازبیشتريچههرخشونتوشدتباهستند،خطرناكبالقوه
هکگرفتخواهدتصمیمدمشقسقوطازبعدریاض. داردصحتآنکاراباامروزيپیماندربارهامرهمین. یافتدستاساسی

لبیطتوسعه«علیهواحدجبههفعالً ولی. خیرباماندخواهدباقیخودقوتبهسوریهدراسدبشارسقوطازبعدپیماناین
.شودمیتشکیل»ایرانی

سعودي–ترکیراهبرداساسیعنصرعنوانبهدیوارپشتازضربات
رداشتبازعلنیسطحدرهمینطورریاضوآنکارا. دادنخواهندتنایرانبامستقیمرویاروییبهترکیهوسعوديعربستان

منظمضرباتکردنواردشاملکردند،انتخابآنهاکهراهبردي. کردخواهندخودداريتهرانعلیهخصمانهآشکاراهايگام
.باشدمیکند،میمحسوبخودنفوذمدارعضوایرانکهکشورهاییدروحساسنقاطدربلکهاسالمیجمهوريخودبهنه

میعملبهراخودهايتالشنهایتریاضوآنکاراکهنیستتردیديترینکوچک. استذکرشایانسوریههمهازقبل
دولتگویاهککنندمیرفتارايگونهبهآنها. بکنندواردايکنندهتعیینمهلکضربهاسدبشاربهنزدیکآیندهدرتاآورند

زمینهنایدرسعوديعربستانوترکیه. یابدتغییربایدآنقالبکهاستمنطقهیکفقطونداردوجوداینازبیشسوریه
یجهانجهاداندیشهپیرومشابههايسازماناقساموانواعازواحدائتالفتشکیلوگرااسالمنظامیانشبهبههمهازقبل

.اندبستهامیددیگر،هايکثافتواالقصیجنودالشام،احرارالنصره،جبههالفتح،جیشمانند
آنریاضکهاستاهللاحزببیشترچههرتضعیفیانابوديآنوکندمیدنبالهمدیگريهدفسوریهدرمشتركعملیات

وذنفهايعرصهبهظاهراًکهرسیدخواهدعراقنوبتآنازبعد. کندمیتلقیلبناندرخودنفوذراهسربرمانععنوانبهرا
عراقیگازونفتعظیمذخایرآنجاکهدادخواهدادامهعراقکردستاندرخودحضورافزایشبهترکیه. استشدهتقسیم

ادراتص. استشدهتبدیلآنکارابرايصادراتیبازارهايترینمهمازیکیبهاخیرهايسالدرمنطقهاینخودوشدهمتمرکز
اتکاابسعوديعربستان. دهدکاهشراایرانوروسیهبهزمینهایندرخودوابستگیدهدمیاجازهترکیهبهکرديگازونفت
ایرانمواضعبرابردرواقعیمقابلنیرويبهراآنهاودادهافزایشمحلیهايسنیمیاندرراخودنفوذاردنبرهمهازقبل
.نمودخواهدتبدیلبغداددر

شراکتبرايمشتركهايطرح. شدخواهندپیداریاضوآنکاراپیماناستمراربرايهممصرولیبیدرمشتركموضوعات
امهبرنچیزيتردورآیندهبرايدهندمیترجیحسعوديوترکینخبگان. دارندوجودکافیاندازهبهآیندههايسالدرآنها

تبدیلديجرویاروییبهفعلیپیمانکهرسیدخواهدفراناپذیراجتنابطوربهايلحظهکهفهمندمینیکزیرانکنندریزي
.شدخواهد

******
: تنوشهاسعوديواردوغانبینشراکتظهورتفسیرضمنترکیهنامدارنگارانروزنامهازیکیMurad Yetkinیتکینمراد

این. دشنخواهدتمامدیگرکشورهیچوترکیهنفعبهکند،میتحریکراایرانبارویاروییکهايفرقهماهیتاً ائتالفاین«
.ردکاضافهچیزيبدانتواننمیکهاستدقیقیبسیارتعریف. »استمنطقهدرمرگوخشونتافزایشمعنیبهپیمان
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میچهنرسد،امضابهژوئن30تاایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهاگر
شود؟
آلکسییفوالدیمیر

جمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدمیماه25روز
جلسهدرسخنانیطیوزیرمعاونعراقچیعباسوایراناسالمی

ايهستهبرنامهدربارهمذاکراتروندازایرانمجلسعلنیغیر
نمایندگانزیراآمدعملبهاللحنیشدیدگفتگو. دادنداطالع

نتیجهآوردندستبهبرايتالشدرکهدادندهشدارپارلمان
جمهوريقرمزخطوطاصطالحبهازنبایدعنوانهیچبهمطلوب
ایرانکهدادنداطالعجلسهبهمدعوین. گذاشتفراترپااسالمی

واقتصاديهايتحریمهمزمانلغودربارهکنونتا5+1گروهو
درسنگینآبراکتورحفظبا5+1گروهآن،برعالوه. اندرسیدهتوافقبهاست،شدهاعمالاسالمیجمهوريعلیهکهمالی
مذاکراتویندرمیماه26روز. استکردهموافقتکرد،خواهندفعالیتسانتریفیوژ1444آنجادرکهفردوواحدواراك

ودشمیمنتشرهاییگزارشپیشازبیشغربگروهیهايرسانهدرولی. شودمیسرگرفتهازایرانايهستهبرنامهدرباره
تشدیدضمنوکردهکندراایرانايهستهبرنامهدربارهجانبههمهتوافقبهدستیابیسويبهحرکتناگهانمتحدهایاالتکه

گذشتهدرواشنگتنزیراآیدمینظربهمنطقیغیرکاراین. استنمودهمطرحهمجدیدهايشرطخود،هايخواستبرخی
شدهقیدلوزانمدتمیانتوافقاتدرامرهمینکهکندنهاییراتهرانبامعاملهجاريسالژوئن30تاکهکردمیعجله
.است

پارچیننظامیواحد

نظامیواحدبهاتمیانرژيالمللیبینآژانسبازرساندسترسیبهتهرانرضایتخواهندمیهاآمریکاییحاضرحالدر
کهداردوجودچیزيآنجاگویاکهشودمیادعا. آورنددستبهراایرانپایتختشرقجنوبکیلومتري35درواقعپارچین

ماهاخراو. شودمیمطرحدرخواستیچنینکهنیستاولباراین. باشدداشتهارتباطایرانايهستهبرنامهاجرايباتواندمی
پافشاريپارچینواحدازبازرسانبازدیدبربغداد،درایرانیطرفبا5+1گروهمالقاتپیدرآژانسنمایندگان2012سالمی

بهآژانستوسط2005سالدرواحداینکهنموداستداللوکردهردرادرخواستاینزمانآندرتهرانولی. بودندنموده
اطالعاتبهناداستباآژانساستوکهلم،صلحمسایلمطالعهالمللیبینانستیتويکارشناسانعقیدهبه. بودشدهبازرسیدقت
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جمهوريايهستهبرنامهدربارهآژانساخیرگزارشدرکه) اسراییلوآمریکایعنی(ثالثکشورهايطرفازآمدهدستبه
.کندمیمتمرکزپارچینبنايیکدرراخودتوجهتصنعیطوربهاست،شدهقیداسالمی

منفجرهموادآزمایشاتاجرايمخصوصکهداردوجودعظیمیفوالدياطاقکواحدایندردارد،آژانسکهاطالعاتیبهبنا
ندتوانمیبزرگظرفاینازکهمعتقدنداتمیانرژيالمللیبینآژانسکارشناسان. استدقیقهايبمبطراحیحیندر

کشورهايدرايهستههايسالحطراحیتاریخطولدرمعلومقرارازولی. کننداستفادهايهستههايسالحطراحیبراي
آژانسعالوه،به. باشدداشتهمصلحتایرانبرايکاراینکهاستبعیدلذاواندکردهاستفادهوسیلهاینازبندرتخیلیدیگر
شود،میايویژهنگرانیباعثکهمنفجرهموادفرضیگستردهآزمایشاتکهبودکردهاعالمآنازقبلاتمیانرژيالمللیبین

ودحدکهاستمهماتعظیمکارخانهفقطپارچین. بودشدهانجاممریوانواحددرآنکیلومتريصدهادربلکهپارچیندرنه
وسرمنفجرهموادباکارخانهایندیگر،عبارتبه. استشدهساختهمربعکیلومتر40ازبیشمساحتدروداردبناهزاریک
میخودحقدرظنسوءبرجو،غرضگاهیومشخصنامبدونمنابعهايگزارشازاستفادهباآژانساین،بربنا. داردکار

.افزاید

ایرانايهستهبرنامهکارکنانبامصاحبه

رسانبازکهاستنهاییموافقتنامهدراصلاینکردنقیدبرايمتحدهایاالتتالششود،مینگرانیباعثکهدومینکته
دیگر،عبارتبه. برخوردارندخوددلخواهبهوموقعهرایرانايهستهبرنامهدرشاغلافرادهايمصاحبهانجامحقازآژانس

هتاز. بزندجديلطمهایرانامنیتبهتواندمیامراینکهدهندترتیبرامحرمانهاطالعاتبهآگاهانبازپرسیخواهندمی
.داردوجودعراقبارابطهدرعملشیوهایناسفناكسابقه

کشتارهايسالحساختهايبرنامهزمینهدرمللسازمانویژهکمیسیونواتمیانرژيالمللیبینآژانسکارجریاندر
ههستبرنامهبهآنهاازبرخیکهرادفاعیصنایعدرشاغلعراقیدانشمندانهمهخوددلخواهبهآنهاکارمندانعراق،درجمعی

ویژهونکمیسی. کردندمیدعوتبازپرسیبراينداشتند،ربطیهاموشکتولیدومیکروبیوشیمیاییهايسالحطراحیاي،
رداريبفیلمجلساتاینهمهبغداددرزیراشوندبرگزارعراقخاكازخارجهامصاحبهاینکهکرداصرارواشنگتنفشارتحت
آژانسوهویژکمیسیونباتعاملمسئولمرکزاین. شدندمیتشکیلعراقنظارتوبانیدیدهمرکزکارکنانحضورباوشده
جعلازمانعامراین. بودسازيموشکوجمعیکشتارهايسالحهايبرنامهکردنفاشزمینهدراتمیانرژيالمللیبین

نظورمبهآژانسوویژهکمیسیونچارچوبدربریتانیاوآمریکاویژههايسرویسافرادکهشدمیهاجوییمفسدهواکاذیب
بهعراقیدانشمندانازچندتنیروشاینازاستفادهبا. کردندمیراکارهمینعراقنظامیتوانازاطالعاتآوريجمع

روشاینازاستفادهبالندنوواشنگتن. آورندزبانبردروغینیمطالبوکردهفرارغرببهآنها. شدندگماشتهغربیخدمت
کهیشیمیایهايظرفوزیستیسمیموادتولیدبرايسیارهايدستگاهوجوددربارهجملهازساختندگوناگونیهايافسانه
. کشیدهمهرخبهمتحدمللسازمانامنیتشوراي2003سالفوریهماهجلسهدرآمریکاخارجهاموروقتوزیرپاولکالین

بمبوجمعیکشتارهايسالحازاثريهیچ. شداستفادهکشورایناشغالوعراقبهتجاوزبرايبهانهعنوانبهامرایناز
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ايهسرویسساختارزانمحصوالتازاستفادهباجهانیمحافلکردنگمراهازخندينیشبابعداً پاولونشدپیداايهسته
.نمودعذرخواهیویژه

کهدانندمیابلهانیرا) آلمانوفرانسهچین،روسیه،(5+1گروهاعضايوایرانیانبریتانیاومتحدهایاالتکهآیدمینظربه
ارآمریکاریاستبهائتالفتوسطعراقاشغالآستانهدرجمعیکشتارهايسالحدربارهدروغوآمریکاییهايبازيحقه

ايهطرحتکرارجايبهتوانندنمیوآوردندکمعقلکشوردواینویژهسرویسهايجویانمفسهاینکهیااندکردهفراموش
.کننداختراعجدیديچیزایرانحقدرعراقی

شدنخواهدرفعتوافقاتازبعدبالفاصلههاتحریم: متحدهایاالت

ستاآنبراشغربیمتحدانوواشنگتنتأکیدمذاکرات،زدنهمبربهآندادنسوقوتهرانناراحتیتحریکدیگرراهیک
روند،اینکهخواهندمیآنها. نشودرفعجانبههمهموافقتنامهامضايازبعدبالفاصلهایرانیضدالمللیبینهايتحریمکه

اتمیانرژيالمللیبینآژانستوسطبایدابتدااینکهوباشدایرانیانتوسطخودتعهداتبخشاجرايموازاتبهوتدریجی
کنگرهبهکهدادندرأيقانونیطرحبهآرااتفاقبهجاريسالآوریلماهدرآمریکاکنگرهخارجهامورکمیتهاعضاي. شودتأیید

هموافقتناممطالعهامکانقانونیطرحایندر. دهدمیراایرانايهستهبرنامهدربارهنهاییموافقتنامهارزیابیاجازهآمریکا
میدادهنمایندگانتصمیمکردنوتوبرايروز12جمهوررئیسبهکهاستشدهپیشبینیروز30مدتطیکنگرهتوسط

.کندغلبهمتحدهایاالتجمهوررئیسوتويبرتاداشتخواهدفرصتروزدهکنگرهآنازبعدکهشود

نامهموافقتکهداشتاظهارکنگرهخارجهامورکمیتهمذکورتصمیمبهواکنشدرایرانروحانیرهبرايخامنهاهللاآیتابتدا
گزینه«کهداشتاظهاروي. برسدامضابهایرانازهاتحریمهمههمزمانرفعیعنیشرطیکبهفقطتواندمینهایی

ربردحقوقیتعهداتهیچبلکهنیستهاتحریمهمههمزمانرفعبرناظرتنهانهشود،میپیشنهادمابهکهايموافقتنامه
.»ندارد

برنامهمسألهفصلوحلدربارهحقوقیموافقتنامهامضايوایرانازهاتحریمهمزمانرفعبرروحانیرهبردیگر،عبارتبه
روزردبایدهاتحریم. نیستقبولقابلهاتحریمتدریجیرفع: «نمودتأکیدايخامنهآقاي. کندمیتأکیدایرانايهسته

یادآوردیگرباریکوي. شودنمیزمانآخرمارس30االجلضربتمدیدکهافزودایرانرهبر. »شودرفعموافقتنامهامضاي
شانخاطرنایرانروحانیرهبر. استنبودهخوشبینآمریکابامذاکراتمورددرهرگزگذشتهتلختجربهبهعنایتباکهشد
هايصاحبهماینکهوشوندکنترلبانی،دیدهافتادهپاپیشبهانهبهتوانندنمیایراننظامیتأسیساتازیکهیچکهکرد

رامطلبهمینایرانجمهوررئیسروحانیحسنبعدروزیک. نیستقبولقابلایرانیايهستهدانشمندانباآمیزتحقیر
.کردبیان
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بزند؟همبرراژوئن30موافقتنامهامضاياستحاضرمتحدهایاالتچرا

هکاستشدهتضعیفمنطقهدرتهراننفوذاخیرهايهفتهدر: داردايسادهعلتواشنگتنگیريموضعدرتغییراتاین
قبل.آورددستبهبیشتريهايگذشتايهستهبرنامهزمینهدرایرانازبتواندکهاستدادهامیدسفیدکاخبهامرهمین

ماهواخراسورينیروهاي. استگرفتهقرارسقوطوشکستآستانهدرکهکرداشارهسوریهرژیمشدیدتضعیفبهبایدهمهاز
انمخالفجدیداتحادیهآنجادرکهدادنددستازراکشورشمالیقسمتدرویژهبهراهبردينقاطبرخیمیماهاوایل–آوریل
قطروسعوديعربستانپولباوشدهادارهترکیهکلستادتوسطواحداین. کندمیفعالیت»الفتحجبهه«نامبهمسلح

بهتهاجمبراياکنونهمآنها. هستنددیگرگروهک8والنصرهجبههافراطیسازمانآن،اساسینیروي. کندمیفعالیت
جنوبدر. گردندمیآمادهشود،میمحسوبشمالازدمشقدروازهکهحماهبهنیزواسدبشارعلويرژیمگاهتکیهالذقیه،
تشکیلمتحدهایاالتواردنفعالمشارکتباوسعوديپولباکهجنوبیجبههاصطالحبهعضودسته58سوریهپایتخت

لیاتعمریزيبرنامهمتخصصآمریکاییافسرانواردنکلستادتوسطجبههاین. آوردنددستبهجنگیهايموفقیتشد،
21و19روزهايدرباردوکنونتاوکنندمیفعالیتدمشقهايحومهدرجبههایننظامیانشبه. شودمیادارهجنگی

لبنانودمشقاززندگیراهبزودياستممکن. دهندقرارهدفاندازهاخمپارهوسیلهبهراروسیهسفارتشدندموفقمیماه
.کنندمیکنترلسختیبهراآناهللاحزبوسوریهارتشواحدهايکهشودقطع

زاوآوردهدرخودتصرفبهراکشورشرقیقسمتدرواقعپالمیراشهرتنهانهوشدسبزناگهانهمداعششرایطایندر
%60ازبیشوسوریهسرزمین%56استشدهموفقبلکهکندمیکنترلراعراقوسوریهبینمرزيمنطقهتماممیماه22

روبروسوریهارتشسويازمقاومتبااینکهبدونداعشنظامیانشبهمیماه23روز. آورددرخودکنترلتحتراعراقخاك
دریايبندرطارطوسکیلومتري90درمجتمعاین. آوردنددرخودتصرفبهراحمصنزدیکیدرواقعگازيمجتمعشوند،

درلبنانمرزکیلومتري20ودمشقشمالکیلومتري160دراست،شدهواقعروسیهدریایینیرويپایگاهآنجاکهمدیترانه
نگیجعملیاتنهاییفازکهنیستبعید. استکردهنصفدوبهراسوریهواقعدرداعش. استشدهواقعکشورمرکزيقسمت

وکیهترسعودي،عربستانمثلثتوسطکهجنوبوشمالمسلحمعارضانهايدستهنهتوسطاسدبشارسرنگونیجهتدر
عربستانرکیه،تآمریکا،توسطکهمخالفانیبلکهعلويحکومتتنهانهآنگاه. شوداجراداعشتوسطبلکهشوندمیکنترلقطر

آنوگرفتهراداعشطرفمخالفانبخشاینکهرودمیزیادياحتمال. رفتخواهندبینازشوند،میادارهقطروسعودي
.کنندتقویتبیشتررا

یرا،پالمنزدیکیدروادلیبدرسوریهارتشحساسهايشکستوعراقانباراستاندرداعشآمیزموفقیتتهاجمشرایطدر
اسدبشاربرادرماهر،»مسئوالنهغیراعمال«ازویژهبهایرانیان. شودمیمشاهدهدمشقوتهرانبینروابطمعینتشدید
امراینهکنکردریزيبرنامهخوبرامتقابلتعرضیعملیاتوزدهمبرراادلیبازدفاعایرانیانتعبیربهکههستندناراضی

کیهتالذقیه،تأمینکریدورهاياکثرهاناکامیایننتیجهدر. شدتهاجمحالدردولتینیروهايازبخشیشدنمحاصرهباعث
فاعیدمهممؤلفهاینکهشدشروعویژههايسرویسمسئولینجابجاییاسدماهرابتکاربههمزمان. شدندمسدودعلویانگاه

اوضاعدراصولیتغییراتبهسوريفرماندهانشرایطایندر. کردکناربرفعالعملیاتازطوالنیمدتبرايرااسدرژیم
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آنسیاسانیروهايالشاماحراروالنصرهجبههکه(ترکیهوسعوديعربستانریاستتحتالفتحجبههتشکیلوعملیاتی
ازوسوریهارتشزبدههايیگانادلیبدرکهاستآنانگیخت،برراتهرانشدیدناراحتیکهآنچه. نکردندتوجه) هستند
.کردندمیفعالیتادلیبدراسدماهرفرماندهیتحتجمهوريگاردلشکرجمله

چنديآنها. بودخواهدعراقنصفوسوریهتمامشاملآنسرزمینآورند،درخودتصرفبهرادمشقداعشهايدستهاگر
بسیجنیروهاي. دارندقراربغدادکیلومتري56دراکنونوگرفتهرافلوجهورماديجملهازوعراقغربیقسمتتمامپیش

هوایینیرويهايبمبارانحمایتبامیماه24روزشدند،منتقلجنگیعملیاتمحلبهتکریتوموصلازکهشیعیان
یگاندشمجبورایران. نمودندنشینیعقبوانداختهزمینرااسلحهآنازبعدولیکردهشروعرامتقابلتعرضمتحدهایاالت

نفتاهپاالیشگبزرگترینکنندمیسعینیروهااینازبخشی. بفرستدعراقبهرااسالمیانقالبپاسدارانسپاهمکملهاي
دراعشدنظامیانشبه. استوابستهپاالیشگاهاینفعالیتبهعراقارتشبرايسوختتأمینزیرابگیرندداعشازرابیجی
ناحیهازحاضرحالدرنفرهزار20شاملدستهچند. دهندمیافزایشعراقپایتختبههجومبرايراخودگروهحالهمین
هبداعشتخریبیهايدسته. کندبازرابغدادبهداعشراهتواندمیاقدامهمینکهکنندمیحرکتشرقسمتبهفلوجه
امقیوعراقپایتختبههجومبزوديکهشدپخششایعاتی. شوندمیبغدادواردانبارغربیاستانازسنیآوارگانصورت

صدامارتشسابقافسرانآنهاازبرخی. شدخواهدشروعبغدادداخلازداعشتخریبیهاينیرويوهاتروریستهمزمان
کردههیهترانشینکردونشینسنینشین،شیعهقسمتسهبهعراقتقسیمطرحاندازچشماینبرايواشنگتن. هستند

.است

جمهوريمتحدانکهراهاحوثیمواضعهايبمبارانعربستانیائتالف. زندنمیدلبهچنگیایراننظرازهمیمناوضاع
روعشرازمینیعملیاتنجرانناحیهدرسعوديعربستاننیروهايکهنیستبعید. دهدمیافزایشهستند،ایراناسالمی

رکتشبادریاسويازنبردوسیلهبهاکتشافیعملیات. شودپیادهعدندرائتالفترکیبیهوابردنیرويهمزمانوکنند
.استخوردهشکستولیآمدهعملبهمصريویژهنیروهاي

******

بیالازاستفادهباداداجازهسعوديعربستانریاستبهفارسخلیجهايپادشاهیهمکاريشورايبهمنطقهدرتحوالتاین
هبونیاوردطاقتسفیدکاخ. دهدافزایشرااوباماباراكبرفشارکین،مکسناتورریاستبهکنگرهدرخودخواهجمهوري

اریختتواندمیواشنگتننکند،گذشتتهراناگرکهشدپخشاطالعاتی. دادتنتهرانبامذاکراتدرخودمواضعتشدید
بشارسقوطصورتدرروسیهکهدارداعتقادمتحدهایاالت. کندموکولاکتبر30حتییاسپتامبر30بهراموافقتنامهامضاي

ایرانزیراکندسازشواشنگتنباایرانايهستهبرنامهزمینهدرشدخواهدمجبورعراقدرداعشپیروزيوسوریهدراسد
.رسیدخواهدمرکزيآسیايوقفقازنوبتآنازبعد. استعراقوسوریهازبعدترکیهوهمکاريشورايآمریکا،بعديهدف

نوبجازروسیهبهتهاجمجلويتواندمیایرانتنها. کندمیمحاصرهاشالنهدرخرسمانندرامسکوکارپشتباواشنگتن
هنوزولیاستناچیزهافرصتواستکموقت. دهندنجاتراعراقوسوریهفوراًبایدتهرانومسکواکنونولی. بگیردرا

.استنرفتهبینازهنوزآنهانجاتامکانلذاوهست
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وترکیهمتحده،ایاالتشاملکه»سوريضدبزرگترویکاي«
خودهايکوششکردنمتمرکزمشغولاست،سعوديعربستان

سناریوي. استسوریهبهنهاییوقطعیضربهکردنواردبراي
دمشقتصرفواسدبشارسقوطبرناظرآنهاخوشبینانهنظامی
بکند؟کاريچهاستمایلوتواندمیتهرانشرایطایندر. است

جمهورياست،آوردهدستبه»روایران«کهاطالعاتیبهبنا
.کندمیتصحیحراخودسوريراهبردایراناسالمی

خودهايتالشهمهازنظرصرفگرانتحلیلازکثیريشمارزیرانامندمیکارشناسانقبرستانراسوریهکهنیستتصادفی
کهمانیزارزیابیهايپیشبینیحالشاملهمهازقبلامراین.  کنندارزیابیدرستراکشورایناوضاعتوسعهاندنتوانسته

میانهخاورمنطقهدرخودمتحدمهمترینازاستقادرمدتیچهتاایرانکهاستاینوکنداستقامتبتوانداسددولت
.نمایدپشتیبانی

حالاینبااست،شدهنهاییدورواردشود،میتردراماتیکروزبهروزکهايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدرکهتهران
اسالمیجمهوريخارجهاموروزیرمعاونعبداللهیانامیرحسین. دهدنمیدستازدمشقازحمایتدرراخودقاطعیت

دندشهاتروریستتجاوزقربانیکهکشورهاییبهقاطعطوربهایران:  «داشتاظهارمسکودرخودخبريکنفرانسدردیروز
محافلبرخیامیدهايکهفهماندصریحاً بیاناتاینباوي. »کردخواهدايجانبههمهکمکعراق،وسوریهیمن،یعنی

سیاساوپایههیچاي،|هستهپروندهدربارهتوافقاتعوضدرسوریهزمینهدرتهرانهايگذشتبهمیانهخاوروغربسیاسی
.ندارد

قدمشراهدرشدتهمینباماواستایرانراهبرديعمقسوریه«کهکردنداعالماسالمیانقالبپاسدارانسپاهنمایندگان
سیاسیونظامیمقاماتروحیهازکاملتعریفاین. »جنگیدیممیتهرانبهدشمنانحملهصورتدرکهجنگیدخواهیم

. استشدهشروعجدیديمرحلهکشوراینمردممنتخبمشروعدولتوسوریهملتبهجهادیونتجاوزدرولی. استایران
سوریهرژیمنهایینابوديراهدرحاضرحالدرسعوديعربستانوترکیهآمریکا،یعنیاساسیبازیگرانکهنیستتردیدي

طعیقضربهدمشقبهگرایاناسالمدستبهنزدیکآیندهدرتاآورندمیعملبهراخودهايتالشنهایتوکنندمیتالش
.کنندواردمهلکی

راودخرضایتبهايایرانايهستهبرنامهدربارهاحتمالیتوافقاتشناساییعوضدرواشنگتنازشدندموفقآنکاراوریاض
برخوردردداداجازهسوريضدبزرگترویکايماندهباقیعضودوبهایرانباتوافقاتباآنهاسازشعضودرواشنگتن. بگیرند
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اسالمتعرضبرناظرراهبرداینخوشبینانهگزینه. کنندعملیرا»جهادبخارغلتک«و»هاجبههحلقه«راهبرددمشقبا
ایدبتعرضاینکهاستلبنانوترکیهاردن،مرزازجبههچنددرهمزمانآمریکاییمستشاراننظرزیردیدهآموزشگرایان

منوعمپروازمناطقایجادآنوشدخواهدعملیبدبینانهسناریوينشود،عملیگزینهاینهماگر. شودمنجردمشقتصرفبه
دولتنظرزیرشدهآزادمناطقنوعیکونظامیانشبههايگاهتکیهوهاپایگاهبهمناطقاین. استسوریهخاكفرازبر

هگزین. شدخواهدارسالآنجابهمشروعطوربهدمشقمخالفنظامیانشبهبراينظامیکمککهشدخواهندتبدیلموقت
اسد،اربشکاملشکستوسوریهدولتنهایینابوديکاراییازمنظورچنانچهنداردکمتريکاراییولیاستترطوالنیدوم

.باشدایرانمتحدانیعنیشیعهداوطلبانهايتیپواهللاحزب

سیاسیگفتگويدربارهنکاتی

اشارهوريسداخلیسیاسیگفتگويضرورتبههنوزتشریفاتیموازینودیپلماتیکهايسنتازپیرويباایراننمایندگان
گفتگويگونههیچامروزهکهفهمدمیخوبدیگرانبرخالفتهرانزیرانیستشعارجزچیزيهاحرفاینولیکنندمی

امالًکجنگهايسالطوردردرگیرطرفین. برسندتوافقبهاوباکهنیستکسیآنجا. نیستپذیرامکانسوريداخلی
یرازکنندمیفعالیهمکاريدولتبااسدهوشمندمخالفانامروزه. ندارندوجودالییکمخالفانگونههیچ. اندشدهمشخص

مرجوهرجورطهبهراکشورکهآمدخواهندکارروياوجايبهمتعصبیاشراربرود،اسداگرکهاندشدهمتوجهخودچشمبا
واندنشستهغربدرکهسیاسیدگراندیشانوهادمکراتاماو. انداختخواهندعامقتلوویرانیوسطی،قرونبهخونین،

پردهیبهاينشاندهدستعمدتاًافراداینکنند،معرفیتبعیددردولتبهشبیهچیزيعنوانبهراخودکنندمیسعیهنوز
.صحراییفرماندهاندرنهودارندنفوذکشورمردمکاردرنهوگیرندمیراخودجیرهسوريضدائتالفازکههستنداي

ادهاستفدیگراناموالومالغارتبرايفرصتاینازکهآشکارياشراروجهادیونجنگند،میاسدباکهدیگرينیروهايهمه
ايهپادشاهیویژهواحدهايوفرانسهوبریتانیاآمریکا،ویژهنیروهايتخریبیهايگروهترکیه،ارتشواحدهايکنند،می

.نیستممکنذاتاًواصوالًهاگروهاینباگفتگوگونههیچکهاستروشن. هستندعربی

حراراالنصره،جبهه،داعشیعنیگرایاناسالمازعمدتاً کهاستاینسوريضدائتالفتهاجمجدیدمرحلهویژگیترینمهم
ضدهايکوششهدفودشمنانرسماً راآنهاواشنگتنکهکنندمیاستفادهدیگريهايکثافتواالقصیجنودوالشام

قويقطفداعشکهکندمیراکاراینايگونهبهولیکندمیمقابلهعراقدرآنهاباحتیوداندمیالمللیبینتروریستی
رساندهاثباتبهراواقعیتاینعراقیقبایلنیروهايوعراقارتشکردنمتواريوداعشتوسطرماديتصرف. شودمیتر

.است

کسیبههاتروریستکهکردخاطرنشانحقبرمسکودرخودمیماه25خبريکنفرانسهماندرعبداللهیانامیرحسین
واشنگتن،ولی. کردخواهندشروعراخودفعلیحامیانعلیهجنگآوردند،دستبهفرصتکهموقعیهروکنندنمیرحم
هالقاعدکهراهاییگروهحاضرحالدرآنها. بگیرندنادیدهراواضحوسالماندیشهایندهندمیترجیحفعالًریاضوآنکارا
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فتگويگکدامشرایطایندر. دانندمیاسدبشارازکمترخطريراهاآنتوسطدمشقتصرفونیستند،بیششدهتکثیر
بگیرد؟صورتتواندمیسیاسی

دهدمیتشکیلراخودتروریستیضدائتالفتهران

فائتالتشکیلباتنها. داندمیامروزيخطرمهمترینشود،خفهآندربایدسوریهجمهوريکهراهاجبههحلقهراهبردتهران
ئتالفااهداف. کردپارهراحلقهاینتوانمیعراقیشیعیانهايتیپواهللاحزبسوریه،ایران،عضویتباخودتروریستیضد

.استشفافبسیار

ازیکیومعظمرهبرمشاوروالیتیاکبرعلیسفرنظرایناز. کردجلوگیريلبنانمرزدرنظامیانشبهتقویتازبایداوالً،
حمالتازهشدارباهویج،وچوبباکنندمیسعیهاسعودي. دارداصولیاهمیتبیروتبهایران،خارجیسیاستمعماران

خودطرفبهرالبنانمقاماتدولتی،ارتشنوسازيوتسلیحاتتجدیدبهمالیسرشارهايکمکوعدهوسنینظامیانشبه
عتممانآنها»بخشآزادي«مبارزهازاقلحدنکنند،پشتیبانینظامیانشبهازاگرحتیکهکنندوادارراآنهاوکردهجلب
.نکنند

عملبهرااعبقدرهشمالیقسمتتصفیهجهتدرايگستردهعملیاتاهللاحزبجنبشپشتیبانیبالبنانارتشآنکهازپس
رئیسمابراهیعباسسرتیپ. شدگرفتهسرازدوبارهمدتیازبعدولییافتکاهشحدوديتانظامیانشبهفعالیتابعادآورد،
ابمرزدرلبنانکوهستانیمناطقازداعشنظامیشبهنفرهزاریکازبیشامروزه: «داشتاظهارلبنانعمومیامنیتاداره

مهماتواسلحهانبارهاينظامی،آموزشاردوهايایجادآنها،هدف. کنندمیاستفادهخودگاهتکیهوپناهگاهعنوانبهسوریه
ايهکمیتهاصطالحبهوشدهاعمالشریعتاحکامهستند،نظامیانشبهنظرزیرکهروستاهاییبرخیدر. هاستپناهگاهو

راجهادمالیاتمنظمطوربههاشرکتمحلیصاحبانومردماز... اندآمدهوجودبهخودگردانیهايارگانعنوانبهاسالمی
.»کنندمیآوريجمع

ونیستنممکنظامیانشبهباروابطدرطرفیبیگونههیچکهدهدتوضیحلبناندولتبرايتوانستمیوالیتیاکبرعلی
تیاطالعالبناناطالعاتسازمانتازه. آوردباربهبزرگیفاجعهبیروتبرايتواندمیهاسعوديهايخواستازپیروياینکه

یروتبمقامات. کندتبدیلخودجداگانهوالیتبهرالبنانمناطقبرخیاستدرصددداعشریاستکهاستآوردهدستبهرا
.گرفتندجديراوالیتیهاياستدالل

یمسوریه،خاكدرتنهانههمآنجهادیون،بامبارزهدرشیعهداوطلبانهايدستهنقشافزایشبرناظرتهرانراهبردثانیاً،
وفاعیدعملیاتبهآنها. استاستوارآنهابودنسیاربرنظامیانشبهعملشیوهکهدهدمینشانسوریهوعراقتجربه. باشد

ومالتحبهفقطآنها. زنندنمیدستدارند،بهترياسلحهوبیشترنفراتکهمقابلطرفنیروهايبامستقیمهايدرگیري
یهیبد. کنندمیکارآمدياستفادهآورند،میدستبهکهمناطقیمنابعازوزدهدستضعیفهايحلقهبهفشردهضربات

.کندمقابلهآنهاباسیارهايگروهازاستفادهبابایدهممقابلطرفکهاست
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عملهشیواینبرايسوریهارتشکرداعترافبایدنبردهايمیداندرآنایستادگیوسوریهارتشمردانگیازتجلیلضمن
زمودهآنبرددرعراقدرایرانیمستشاراننظرزیرکنونتاکهاستهاییدستهوویژهنیروهايکاراین. نداردچندانیآمادگی

هسوریدراسالمیانقالبپاسدارانسپاهازمستشارانوشیعهداوطلبانشمارنزدیکآیندهدرکهاستروشنلذا. اندشده
خواهدرتفشردهاست،وابستهجنگایننتیجهبهآنبقايکهاهللاحزبباعملیاتهماهنگی. یافتخواهدتوجهیقابلافزایش

.شد

بهکهکندمنتقلدشمنسرزمینبهراجنگتواندمیلزومصورتدرایرانکهکنندمیخاطرنشانغربیتحلیلگرانبرخی
اكخدرتر،قوياحتمالبهحتییاترکیهسرزمیندرتروریستیوتخریبیاعمالسلسلهاجرايمعنیبهآنهاغلطگمان

کهعهدفهر. نداردوجودایرانزرادخانهدرگستردهترورزیراگرفتجديراتبلیغاتیادعايایننباید. استسعوديعربستان
.رسیدنمیجاییبهیاودادمیبديبويیاهاتالشاینبرسانند،اثباتبهراادعااینعکسکردندسعیايعده

******

جهادیونختهگسیلجامفشاراینکهنیزوکندمیتغییرخارجیشرایطتأثیرتحتدمشقبهنسبتتهرانراهبرداینکهوجودبا
ینمسئول. استماندهباقیتغییربالراهبرداینکلیدياصولآورد،میوجودبهجدیديخطراتسوريضدگانهسهگروهو

شورکهاده. دارنداعتقاداشرارهايدستهومتجاوزینبرسوریهملتودولتپیروزيبهواسدبشاردولتپایداريبهایرانی
. کندیمواقعیکمکاسدبشاربهکهاستایرانفقطولیجنگندمیاسدبشاروسوریهعلیههدفمندویافتهسازمانطوربه

میملحقرونداینبهمسکواگر. شودمیتردشوارایرانبرايرویاروییایندرمؤثردفاعبهدمشقفزایندهنیازهايتأمین
وقتنیست،ساختهدیپلماسیدستازکاريزمینهایندر. آیدپدیدواقعیتحولجاريوضعیتدرکهداشتامکانشد،

استهسوریزمینهدرمسکوفعالپشتیبانیمنتظردیگروقتهرازبیشزمانیبرههایندرتهران. رسدمیمشخصاقدامات
.دارداهمیتتهراناندازهبهمسکوبراياسدبشارریاستتحتدمشقزیرا
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هندي–ایرانیروابط
پانکراتنکوایگور

اظهاراتباهمیشههندوایرانرسمیمسئولینهايمالقات
عمیقهايریشهکهناپذیريخللدوستانههايپیوند«برمبنی

وضعیتامرحقیقتدرولی. استتوأم»داردتمدنیوتاریخی
. نیستنقصوعیببیحداینتانودهلیوتهرانبینروابط
ثالثطرفنظرنقطهازبردنحساببههندمقاماتآشکارتمایل
گرایشبهایران،باسیاسیواقتصادروابطدرواشنگتن،یعنی
.استشدهتبدیلاخیردهسالهپایدار

هايسالدرکهخودخارجیسیاستراهکارهايایدئولوژیکیقويحدازبیشجنبهازویابدمیتوسعهسرعتبههند
آوردندستبهوکشورنفوذگسترشهنديسرمایهمنافع. استکردهامتناعبود،مستولیآنسیاستبر1986-1947

روزیکبرايحتیکهچینبارقابت. کندمیایجابراسابقشورويمیانهآسیايوافغانستانمیانه،خاوردرجدیدبازارهاي
وپلیتیکژئطبیعتاًوهافناوريانرژي،منابعتجارت،زمینهدرجانبههمهرقابتاین. کندمیتشویقرانودهلیشود،نمیقطع
.شودمیمشاهدهآفریقا،کاملقارهوافغانستانوپاکستانچونمنفرديکشورهايازاعم

فظحراایرانمنافعرعایتدرتعادلنوعیکودوستانهطرفیبیاستکردهسعیهمیشهتهرانباخودروابطدرهنديطرف
سوممقاموهندبزرگایاالتدرتشیعاهلمسلماندهندگانرأيکثیرشماروجودازاعمداشتکافیدالیلامراین. کند

هکگفتتواممیکاملاطمینانباحاالوکردهتغییراوضاعولی. هندبهانرژيهايحاملکنندگانصادرفهرستدرایران
خودبهفقطنهگرایشاینتازه. دهدمی»ایرانمسأله«زمینهدرمتحدهایاالتبهگرایشبهراخودجايدوستانهطرفیبی

.باشدمیسعوديعربستانواسراییلمانندمتحدانشبهبلکهواشنگتن

ازایرانوقتجمهوررئیسخاتمیمحمدوتهرانازهندوقتوزیرنخستواجپاییبیهاريآتالعالیسطحدیدارهايتبادل
گذاشتهراروابطاینتوسعهادامهبنايوکردهرفعرادوجانبهروابطدراختالفموردمسایلعمدهبخشظاهربهنو،دهلی

لکامبستهبودقراروبودجریاندرايهستههمکاريدربارهآمریکاباهندمذاکراتترینحساسکه2004سالدرولی. بود
ماهدر. کنندبازنگريتهرانباخودروابطدرهندمقاماتکهکردآرزوواشنگتنشود،امضاراهبرديشراکتدربارهتوافقات
شارفآنازبعد. دادندرأيایرانیضدآشکاراقطعنامهبهاتمیانرژيالمللیبینآژانسدرهندنمایندگان2005سالسپتامبر

درهنداستممکن«کهکرداعالمصریحاًآمریکاکنگرهنمایندهالنتوستام2006سالفوریهماهدر. نیافتکاهشآمریکایی
زنگغریوهبلکنبودخطرکوچکزنگدیگراین. »بپردازدکالنیبهايایرانبهنسبتآمریکاگیريموضعگرفتننادیدهازاي
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خارجیسیاستالینفکجزءبهمتحدهایاالتباشراکتتعمیقعوضدرتهرانباهمکاريازامتناعآنازبعدکهبودبرج
.گردیدتبدیلهندبرحاکمنخبگان

!شماستعالمقبلهواشنگتن،

قیدبنديشد،امضامتحدهایاالتوهندبین2006سالمارسماهدرکهنظامیغیراتمزمینهدرهمکاريموافقتنامهدر
ايجانبههمهحمایتایرانايهستهبرنامهزمینهدرآمریکاییطرفسیاستاز«بایدنودهلیآنموجببهکهبودشده
شورايدرباردو2009-2011هايسالدرهندينمایندگیهیأت. داشتمطابقتتوافقاتاینبابعديتحوالت. »بکند

هايسالحاشاعهعدمنامهپیمانمفادایرانکهشدمیادعاآنهادرکهدادرأيهایینامهقطعبهمتحدمللسازمانامنیت
.گیردمیقرارالمللیبینتحریممورداساسهمینبروکندنمیرعایتراNPTايهسته

با. اددنشانخودازحديازبیشآمادگیتهرانعلیهاروپااتحادیهوواشنگتنیکجانبههايتحریمبهپیوستندرنودهلی
هبوابستگیزیرابودآوردهدستبهراهاتحریماعمالانداختنتعویقبهحقمتحدهایاالتازقبلازهنديطرفاینکهوجود
باایرانیوارداتجایگزینیزمینهدرجملهازهاتحریمشرایطهاهنديبود،قويبسیارزمانآندرایرانانرژيهايحامل

سطحترینپایینتاایرانخامنفتهنديواردات2015سالفوریهماهدر. کردنداجراموبهمورادیگرکشورهايازواردات
دروضعهمین. شدمنتقلهفتممقامبهاول،کنندهصادرسهمیانازتهران. کردافتنفتبشکههزار100یعنیتاریخی
محصوالتهندازکند،میصادرراخامنفتکهایرانمثال،براي(شودمیمشاهدهایرانتوسطهنديکاالهايوارداتزمینه
.استیافتهکاهشبرابرچندوارداتاین). کندمیواردرانفتی

دراوالً،آمریکا،داراییوزارتهايرهنمودازپیرويباهند. شودمیمشاهدهتهرانبرايدراماتیکاوضاعهممالیاموردر
دستشد،تشکیلمللسازمانابتکاربهتهراندر1947سالدرکهآسیاییتهاترياتحادیهطریقازهاپرداخت2010سال

پولایناببایستیهاایرانیکهکردپیشنهادراخودروپیهوکردهخودداريیوروودالرباایرانینفتپرداختازثانیاً،وکشید
ایرانعنفبههمیشهدوجانبهبازرگانیترازاینکهبهتوجهبا. بپردازندراهنديدیگرکاالهايوکشاورزيمحصوالتخریدهاي

باالخرهکهپولاینازدالرمیلیاردپنج2014سالپایانتا. آمدوجودبههنديطرفدالريمیلیارد8,8بدهیبزوديبود،
صاداقتبرايوچرخیدمیکلکتههايبانکازیکیحسابدرمدتیطیگشت،بازآنحقبرمالکایران،اسالمیجمهوريبه

یکیازراپولاینبودکردهپیشنهادنودهلیبهدفعاتبهتهرانکهاستحالیدراینو. کردمیکارایراناقتصادنهوهند
ناداستباهنديطرفولی. حوالهپرداختیغیررسمیسامانهیاعمانهايبانکطریقازیعنیگرداندبازسنتیغیرطرقاز
یهسرمابارابطهدردیگرقضایايانبوهواستآمدهفوقدرکهآنچه. دادمیردجوابهمیشهواشنگتنسويازممنوعیتبه

کیدیدگاهباموافقتبرايبود،آمدهدرتعلیقحالبهواشنگتنحکمبهکهایراناقتصاديهايطرحدرهنديهايگذاري
!» شماستمعالقلبهواشنگتن: «برآوردفریادتلخیلحنباهاهنديبامذاکراتدرکهکندمیکفایتایرانیبلندپایهمسئول

.داشتکاملحقهاحرفاینبراياو
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چابهارقضیه

ندربتوسعهزمینهدرامروزيجانبهدواقتصاديعظیمطرحمهمترینکهمعتقدندنودهلیوچابهارتهراندرگدکارينیتین
ودرسمیهايشخصیت. کنداحیاراهمجواريحسنروابطوسیاسیتعادلهندي–ایرانیروابطدرتواندمیچابهارایرانی
هندیرانکشتیوهاجادهنقل،وحملوزیرگدکارينیتیناخیرسفرجریاندرکهدادنداطالعویژهموفقیتعنوانبهکشور

.درسیامضابهدریاییتبادالتبزرگمراکزازیکیبهبندراینتبدیلوساختادامهدربارهتفاهمییادداشتتهرانبه

دارايومحروممنطقهبلوچستان،وسیستاناستاندرچابهارکهدارداصولیاهمیتایرانبراينظراینازمذکورطرح
وهمربوطزیرساختایجادوبندراینتوسعهکهاستمعتقدتهران. استشدهواقعامنیتوثباتزمینهدرآشکارمشکالت

افراطیدرشازجلوگیريجملهازومحلیمسایلانبوهفصلوحلبهودادهتغییرراایرانیبلوچستانچهرهتجارت،توسعهنیز
برايکافیوثابتدرآمدکهکسیزیرااستمنطقیایرانیانهايحساباین. کردخواهدمساعدتمحلیهايسنیگري

حمایتتروریستیمخفینیروهايازورودنمیجنگبراينداده،پاسخجهادمبلغانهايدعوتبهدارد،خودخانوادهتأمین
.کندنمی

هايسالازماندهباقی»جغرافیاییلعنت«بردهدمیاجازهکشوراینبهسو،یکاززیرادارداهمیتهمهندبرايپروژهاین
دالريمیلیاردهزاریکزیرزمینیمنابعبههنديسرمایهراهسربرمانععنوانبهپاکستانوجودآنوکندغلبه1940

حاجیافغانیبزرگمعادنازآهنراهساختمشغولکنونتاهندتازه. استمیانهآسیايبازارهايومنابعنیزوافغانستان
راهارچابدرخودحضورنودهلیسیاستمداراندیگر،سوياز. استشدهمذکوربندرتاافغانستانجنوبیقسمتدرواقعگک

لوچستانبولی-بلوچستاندرچابهارکیلومتريصددرکهدانندمیگواداربندردرچینحضوربهنیرومندوشایستهپاسخ
.استشدهواقع-پاکستان

ادعاهايخالفبرولی. استآمدهدستبههمجواريحسنپایهعنوانبهمحکمیسنگواستمساعدلغایتاوضاعظاهربه
درهنداقتصاديابتکاراتهمهاست،شدهثابتبارهاکههمانطور. داردوجوداشکاالتهمزمینهایندرطرفین،مسئولین

ستارساندهاثباتبهکاملطوربهراواقعیتاینچابهار. استبودهوابستهآمریکامواضعبههمیشهاخیرهايسالدرایران
دولتیموافقتنامههنوزطرفینولیداردادامهکهاستسال!) دوازده(12پروژهایندرهنديگذاريسرمایهدربارهبحثزیرا

.اندنکردهامضارا

طرفین«هککردخاطرنشاندرستچابهاردربارهسالهدهازبیشمذاکراتارزیابیضمنبریتانیاییمحققانازچابهاریکیبندر
طرحایندرتردید،بدون. »استترپوچآنهاازیککدامبوروکراتیکموانعکهاندگذاشتهمسابقههمباگویاگفتگوایندر

دردولتکارمندانمسابقهروند،اینکندياساسیعلتولیداردوجودکافیاندازهبهطرفدوهرازاداريهايکاريریزه
رفحمتعاهدینطرفینکهخارجیبازیگرانیعنیپردهپشتعاملیک. نیست»مقابلطرفزندگیکردنتلخ«ویژهرشته

اصرارباعربیمتحدهاماراتوسعوديعربستانقطر،متحده،ایاالت. دارندفعالینقشچابهارقضیهدرکنند،میگوشراآنها
هادهايپیشنپکنازحالهمیندرتهرانولی. نکندگذاريسرمایهایراندروداشتهنگهدستکنندمیپیشنهادنودهلیبه
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بتواندتابپردازدیورومیلیون70حدوداولقسطعنوانبهدرنگیترینکوچکبدوندادوعدهچین. کندمیدریافتحالبی
–ایرانیشدهتبلیغطرحاندازچشمحاضرحالدرلذا. بخردراآنسهام%35-40سپسوکردهشرکتبندراینبازسازيدر

ودمقاماتکهآنچهازکمترمراتببهاقتصاديکاراییوریاضتبافرصتبهتریندرطرحاین. آیدمینظربهمبهمهندي
.شدخواهداجراکنند،میاعالمکشور

شد؟خواهداحیاموازنهآیا

حاملهبدسترسیفکربهسابقمانندنودهلی. استنرفتهبینازاخیرسالدهطیایرانباهمکاريبههندراهبردينیازهاي
گذاشتهرشدبهروامروزهآنهاسیاسیفعالیتکهمحلیتجارواستمیانهآسیايبازارهايوافغانستانمعادنانرژي،هاي

یکنزدشراکتسويبههندمقاماتهاياولویتامروزهکهاستروشنهمینطورولی. دارندفراوانیعالقهامکاناتاینبهاست،
.ستاشدهجابجاتهرانايمنطقهحریفاناسراییلوفارسخلیجهايپادشاهیباروابطتوسعهآنتبعبهومتحدهایاالتبا

. دارداهمیتمحلیسیاستمدارانبرايکماکانآنهاآرايکهاستجهانشیعیانهمه%15حدودخانهسابقمانندهندآري،
خودحضورافزایشبهایرانیتجار. استبودهدالرمیلیارد20ازباالتربحرانهايسالدرحتیایرانبابازرگانیتبادالتآري،

نکارآفریانابرمیدانشدنتنگباعثکند،میدنبالنودهلیکهداخلیبازارازحمایتسیاستولیمندندعالقههنددر
نشانههیچکهشودمیختمکشاورزيمحصوالتفروشوخریدمعامالتبهکاريفعالیتامر،حقیقتدر. شودمیایرانی
.شودنمیمشاهدهاوضاعبهبود

بهپولورودمهممنبعبهوکردهرشدمرتیاً فارسخلیجهايپادشاهیمقیمهنديجمعیت. داردهمدیگررويسکهاین
عمومیتبادالتگذشتهسال. استرسیدهنفرمیلیون120بههاسنیشمارهندمسلمانانمیاندر. شودمیتبدیلهند

هايحاملهندبازاردرآنهاکهخاطراینبهجملهازرسید،دالرمیلیارد130بهعربیهايپادشاهیبانودهلیبازرگانی
.دهندمیادامهخودسهمافزایشبهسودمندشرایطارائهباوگرفتهراایرانجايانرژي

یداخلوخارجیسیاستدرهاسعودي. کنندمیايویژهتوجهریاضباهمکاريتحکیمبههنديسیاستمدارانآن،برعالوه
حققتازبتواندعربستانجزیرهشبهبرحاکمخاندانلزومصورتدرکهاستامیدوارنودهلیودارندزیادينفوذآباداسالم

یابد،وسعهتخوبیبهفارسخلیجحاشیههايپادشاهیباگفتگواگرآن،برعالوه. کندجلوگیريهندعلیهپاکستانخصومت
خمزاینکهکنندکمککشمیرمسلمانانخصوصبهومحلیافراطیونزدنمهاردرهنديسیاستمدارانبهتوانندمیآنها

.استهندغربیشمالقسمتدائمیخونین

تجار. تاسریزکهمبینفلفلگویندمیکهاستمواردآنازیکیاینولیاستمحدودتراسراییلباهندبازرگانیتبادالت
هندبافنینظامیهمکاريزمینهدراویوتل. کنندمیگذاريسرمایهاسراییلاقتصادبااليفناوریهايهايشاخهدرهندي

هايسالحصدورزمینهدرقرارداد30اجرايمشغولهندواسراییلهايدولتحاضرحالدر. استگرفتهقراراولمقامدر
زیرایافتخواهدافزایشفنینظامیهمکاريحجم. هستندهنددریایینیرويوهوایینیرويزمینی،نیرويبراياسراییلی
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طبیعیجايخودبرايشد،پیشنهادهندوزیرنخستموديتوسطکه»هندساخت«برنامهدرشدندموفقهااسراییلی
فکر. اندردهکپیشنهادراتسلیحاتانواعترینمدرنمشتركتولیدهندينظامیانوسیاستمدارانبهآنها. کنندپیدامناسبی

.اندکردهراخودانتخابهاهنديولیاستروشنموردایندرتهراننظرکنممی

******

مروزهاکرد،شروعراخوداقتصاديجهشچینازدیرترکههند. افتدمیسکهازپیشازبیشنودهلیبرايتهرانباشراکت
ازوکندتنگاوبررامیدانبرسد،خودآسیاییرقیبمهمترینبهوکندجبرانرارفتهدستازهايفرصتکندمیسعی
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