


تحلیلی–مجلھ خبری 

ایران معاصر
64شماره
2015یهژوئ

ھیئت تحریریھ

رجب صفروفسردبیر: 

سرویراستار: ایگور پانکراتینکو

الکساندر پروخانوف

سرگی بابورین

دمیتری روریکوف

ویتالی تریتیاکوف

ماکسیم شیفچینکو

٧وی وال، شماره وآدرس تحریریھ: مسکو، خیابان کور

تصاویر گرفتھ شده از

ایتارتاس، ریانووستی، ریا ایران رو



مطالب فهرست

2...........................................................چکیده مطالب

روسیه؟برايسعوديهايتله
7.........................................................یفیموفوالدیمیر

12..............................پایان؟تاروزپنج: وینمذاکرات

اجالسنتایج: شانگهايهمکاريسازمانوایران
17....اساسبیهايپردازيخیالبدوناوفادرسران

شدهساختهشنرويکهايخانهوینمذاکراتنتایج
22........................................................................است

وینتوافقاتازبعدایرانیگازونفت
26.........................................................پانکراتنکوایگور

پیمان«پیرامونداخلیمعادالت: تهران
30..................................................................»وین

هماز: »وینپیمان«انعقادازبعدتهرانومسکو
شویم؟میجدا
35...................................................پانکراتنکوایگور

محتاطاژدهايوادعاپرشیرپکن–تهران
خزنده
40...................................................پانکراتنکوایگور

تلوریاضواکنش: ایرانجدیدکیفیت
45...................................................................اویو



چکیده مطالب2
.............................................................................................................................................................

چکیده مطالب

عالمتتوانمیرا»معاصرایران«ماهنامهششموچهلجدیدشماره
فصلسیاسیرویدادمهمترینبهشمارهاینمطالباکثر. دانستدار

درایرانايهستهبرنامهدربارهنهاییموافقتنامهامضايیعنیجاري
.استیافتهاختصاصوین

خودخوانندگاناستنمودهتالشخودتوانحددرمجلهتحریریههیأت
دربارهمطالبیمرتباً وگذاشتهاتریشپایتختدرتحوالتجریاندررا

مطالببرخیکهشدمعلومزمانیگذشتبا. کندمنتشرمذاکراتجریان
. هستندجالبتاریخینظرازتنهااکنونزمانیبرههآندرشدهمنتشر

هم»وینپیمان«اصطالحبهانعقادازبعدمعینیهايگیرينتیجهولی
.اندندادهدستازراخودمبرماهمیت

سازمانوبریکسسراناجالسنتایجاطالعاتی،میداندروینتحوالت
کمرنگراپترزبورگسناقتصاديمجمعنیزواوفادرشانگهايهمکاري

اینکنارازمجلهتحریریههیأتکهاستطبیعیولی. استکرده
.استدادهاختصاصايجداگانهمقالهآنهاازیکهربهونگذشتهرویدادها

پسرودفاعوزیرعهد،ولیمعاونمحمد،شاهزادهریاستتحتسعوديعربستانمعتبروبزرگنمایندگیهیأتحضور«
اشتیاددوهیأتاینازروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیراستقبالجوپترزبورگ،سناقتصاديمجمعدرسلمانپادشاه

یفراوانهايشنیدهوشایعاتپخشباعثرسید،امضابهمذاکراتپیدرکهدالريمیلیاردهادههايتوافقنامهوتفاهمهاي
يسعودهايتله«مطلبنویسنده. »استنداشتهچندانیعالقهمسکوبههرگزریاضمعلوم،قراراز. استشدهماوقعدرباره
مهبرناعملیاتیکوي،سخاوتمندانههايوعدهومسکوبهسلمانبنمحمدسفر: «کندمیتأکیدهمچنین»روسیه؟براي
ردپولیدهنداجازههاسعوديبهاگرحتی. استروسیهگلويفشردنادامهجهتدرواشنگتنباشدههماهنگوشدهریزي

.»دهندنمیدستازچیزيکنند،گذاريسرمایهروسیه

مر،احقیقتدر« کهشودمیخاطرنشان»پایان؟تاروزپنج: وینمذاکرات«عنوانتحت»روایران«تحریریههیأتتفسیردر
توافقاتنه... خیریاشدخواهدامضادیرتریاجوالي9جوالي،7تاریخبهايموافقتنامهکهندارداصولیاهمیتاینازبیش

مهوريجاکثرامر،حقیقتدر. استمهمکنند،اجراراتوافقاتاینخواهندمیچگونهمتحدانشوواشنگتناینکهبلکهحاصله
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هکخواهندنمیآنهااقماروقطرسعودي،عربستاناسراییل،آمریکا،نظامیصنایعکنگره،هايدمکراتازبخشیوخواهان
.»شودرهاهاتحریمازایران

ريساختابهوشودمیرهااساسبیشعارهايواضافیبارازیابد،میتوسعهايفزایندهسرعتباشانگهايهمکاريسازمان
هايمکانیزمونیامدهوجودبهکافیمشخصمحتوايهنوزآنتصمیماتدرحال،اینبا. گرددمیتبدیلبیشترپویاییبا

اعثبیافت،خاتمهجدیداً کهاجالسینتایجآن،برافزون. اندنشدهطراحیمعاصرخطراتوهاچالشبهمؤثروسریعواکنش
ینموتوانندنمیکهشودمی»مندانیعالقهجدیدباشگاه«بهسازماناینشدنتبدیلخطردربارهجديتأملوتفکر

درنیزشانگهايهمکاريسازماندرایرانعضویتزمینهدر. کننددنبالمنطقهدرراخودمؤثرمستقلسیاستخواهند
اريهمکسازمانوایران«عنوانتحتتحریریههیأتتفسیردروضعاینعلل. استنشدهحاصلپیشرفتیهیچاوفااجالس

مانساز: «شودمیگرفتهزیرنتیجهوشدهبررسی»اساسبیهايپردازيخیالبدوناوفادرسراناجالسنتایج: شانگهاي
ضوعهايدولت: نیستمتنوعچندانآنبعديتکلیفهايگزینهولیاسترسیدهخودتوسعهدرعطفمرحلهبهشانگهاي

رعتسبهسازماناینکهیابپردازند) آنخشکیبخش(ابریشمجدیدراهاقتصاديفضايجدیدنظریهاجرايبهتوانندمی
واعتبارنظرازآندرعضویتکهشودتبدیلمذاکراتمحلوعالیسطحمجلسبهوکردهتکراررابزرگ7گروهسرنوشت

.»نیستعضوکشورهايهمهمنافعاساسبرمشخصمسایلفصلوحلآنهدفولیاستخوبوجهه

نجهانیا. باشدمی»روایران«تحریریههیأتمقالهعنواناین. »استشدهساختهشنرويکهايخانه: وینمذاکراتنتایج«
سید،رامضابهدیروزکهایرانايهستهبرنامهدربارهنهاییموافقتنامه. اندشدهشعفوشوردچاروینازخبرهادریافتازبعد

حدودنآدربارهمذاکراتکهجهانیسیاستمسألهترینپیچیدهکهگویندمیسیاستمداران. استشدهقلمدادتاریخیسند
نبیحاصلهتوافقاتاندازچشمآیاولی. استشدهحذفروزدستورازوشدهحلموفقیتباکشید،طولتمامسالسیزده
است؟ابربیوصافحداینتاالمللیبین5+1گروهوایران

سالچندطیتهرانتأکیدخالفبرهاتحریمکهگفتبایدهمهازقبل. داردوجودوینسندازفراوانیهايسئوالواقعاً 
جراياکنترلبهمربوطقسمتخصوصبهوموافقتنامهمفادبرخیکهگفتتوانمیاغراقبدون. شودنمیرفعهمزماناخیر،

یتمحدودرفعروند. سازدمیپذیرآسیببسیارایراندشمناناقداماتبرابردرراسنداینها،تحریمپذیريبازگشتوآن
»انهجویصلحنیات«فقطحاضرحالدر. استپذیربازگشتنیزوخارجیتأثیربرابردرپذیرآسیبوطوالنیبسیارها

.استشدهاحداثشنرويموافقتنامهاینساختمانواقع،در. دهدمیراآناجرايضمانتپاریسولندنواشنگتن،

نشدهتهگذاشپایانینقطه»ایرانايهستهپرونده«دروینموافقتنامهامضايباکنند،میتلقینمابهکهآنچهازنظرصرف
برايایرانیضدائتالفابزارعنوانبهسیاسیواقتصاديهايتحریمیعنیترمهممسألهبرتنهاپروندهاینخودزیرااست

قرمزخطکارآمد،چماقاینازامتناع. استنهادهسرپوشنیست،آنهاطبعبابکهتهرانخارجیسیاستخط»تصحیح«
کهارضمانتیهیچامرنهایتدروینپیمان. استمیانهونزدیکخاوردرآنهامتحدانولندنپاریس،واشنگتن،برايواقعی

.استزودرسفعالً»تاریخیموافقتنامه«دربارهشعفوشوراین،بربنا. کندنمیفراهمبکشند،دستابزاراینازآنها
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یانمدربندند،میپشتازراهمدیگردستبودنانگیزخیالنظرازکهشایعاتی»وینپیمان«اصطالحبهامضايازبعد
صفوکشوراقتصادبارانسرمایهمنتظرايعده. شوندمیپخشجهانیکاريشبهمحافلدروایرانیتجاريازبخشی
بتصحگازونفتهايقیمتسقوطدربارهدیگران. هستندباشند،بازارهايقسمتتوزیعمنتظرکهخارجیتجارطوالنی

قدريهبموضوعاین. بیفتداتفاقروزهاهمینازیکیدربایدمنفیومثبترویدادهاياینهمهمفسران،عقیدهبه. کنندمی
ازعدبایرانیگازونفت«عنوانتحتجداگانهمقالهیکوین،توافقاتدرباره»روایران«مطالبسلسلهدرکهاستشدهمبرم

.استیافتهاختصاصگازيونفتیبازارهاياندازچشمبه»وینتوافقات

... کردنخواهدچندانینفوذنفتبازارگذاريقیمتدر2016سالپایانتاایراننفتواقع،در: «شودمیتأکیدمطلبایندر
نگنهزوزارتخانهسیاسیجویانهغرضهايبیانیهنهو–ایرانینفتواقعیحجمخاصیتکانهیچبدوناستقادرجهانیبازار
رمسیدرهاتحریمرفعزمینهدروینپیماناگرحتی: « شودمیمشاهدهگازبازاردروضعهمین. »کندهضمآسانیبهرا–

ازگبخشدرنزدیکآیندهدرکنندجرأتخارجیگذارانسرمایهاگرحتیونکند،بروزمشکلیهیچوکندحرکتمثبتی
الی10میزانبهاکثرحداروپاوترکیهبهراخودصادرات2020سالتاتواندمیایرانکنند،گذاريسرمایهدالرمیلیاردها

حضوراجهمهسیاستزیراکرداضافهاقتصاديواقعیتاینبهراسیاسیعواملباید. »دهدافزایشگازمکعبمترمیلیارد20
رانایگازازاستفادهباروسیگازبهوابستگیبیشتريچههرکاهشبهاروپاتمایلازمتحدهایاالتکهاستدرست. دارد

ایرانازگصنعتآغوشبهراخودخیالبیدهداجازههااروپاییبهواشنگتنکهنیستمعنیبداناینولی. کندمیاستقبال
.داردفروشبرايهمراخودکااليآمریکا. بیاندازند

بهمیتاهايهستهبرنامهدربارهسادهنهاییموافقتنامهیکازکشوراینبرحاکمنخبگانوایرانیجامعهبراي»وینپیمان»
یماسالمیجمهوريمختلفاجتماعینیروهايبینسیاسیمبارزهجدیددورسرآغازسنداینامضاي. داردبیشتريمراتب
اصولهبپایبنديوغربیضدفعلیخطحفظیعنیکشوربعديتوسعههايگزینهازیکیانتخابسربرمبارزهاین. باشد

ملومحسابگرانهسیاستکردندنبالوداخلیگستردهاصالحاتاجرايمتحده،ایاالتبارویاروییازامتناعیااسالمیانقالب
موضوعاین. اندازدمیمخاطرهبهرااسالمیجمهوريمبانیوهاارزشخودبهخودکهاستخارجیسیاستدرهاسازشاز
.استشدهتشریح»وینپیمان«پیرامونداخلیمعادالت: تهران«عنوانتحت»روایران«تحریریههیأتمقالهدر

ادهاستفسوءآمد،وجودبهوینپیمانامضايازبعدجامعهدرکههاییامیدازکهایرانیطلباناصالح: استآمدهمقالهایندر
نهاآ. کنندمیدركراخودموقعیتبودنناپایداردارند،نگهزندهراهمگانیشوقوشورروحیهنمایندمیسعیوکنندمی

طولردولیشودحاصلآیندهسالیکتافقطتواندمیهاتحریمرفعمثبتتأثیرترینکوچکحتیکهفهمندمینیک
امیدننیافتتحققازجامعهنومیديازوکردهحلپیچیدهمسألهیککنندسعیبایداست،ماندهباقیموقعآنتاکهسالی
هاتحریمتوانستندمیآنهازیرابودترآسانوضعشانوینازقبل. نمایندپیشگیريکردند،تلقینمردمبهخودشانکههایی

مقامهبراکسیچهاآلنببینیمولی. کنندمعرفیاقتصاديهايشکستهمهعلتعنوانبهراپیشیندولتمالیفسادو
کنند؟میمنصوبخورکتک
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وگرفتهرا»خزندهاصالحات«طرحاجرايجلويکارآمدطوربهشوندمیموفقکارانمحافظهآیاکهدادخواهدنشانزمان
ایرانداخلرددارد،کهدیگريعواقببرعالوهوینپیمان. خیریاکنندپیشگیريخودمخالفاننفعبهسیاسیموازنهتغییراز

واجتماعیاموردرشدهانباشتهمشکالتمعاصر،هايچالشتردید،بدون. استکردهاندازيراهراسیاسیجديفرآیند
رستناددیدگاهخالفبر. کندمیایجابراملیاقتصادساختاروامورمدیریتجامعه،درتغییراتصورتبهپاسخاقتصادي،
نهاآنهولی. کنندمیدركراواقعیتاینجمهوررئیساطرافیانمیانازطلباناصالحاندازهبهایرانیکارانمحافظهعمومی،

همهازراجامعهدرسیاسیتعادلواجتماعیثباتاسالمی،جمهوريهايارزشازحفاظتبلکهاصالحاتراهدراصالحات
.دانندمیمهمتر

ردیدهاتکهبودنشدهخشکهنوزاند،دادهرالقبایننهاییموافقتنامهبهنگارانروزنامهکه»وینپیمان«پايامضاهايجوهر
.شدمبدلسیاسیواقعیتبهموافقتنامهایناجرايبرايآمادگیدرباره

اکثرردایران،ايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهیعنی»وینپیمان«اصطالحبهانعقادنتایجبارابطهدرروسمفسرانلحن
طعقروسیهباهمکاري«،»استکردهانتخابراغربتهران«کهکنندمیادعاآنها. استشدهتوأمنومیديوبدبینیباموارد

. »دکرخواهدواردجدیدضربهیکروسیهاقتصادبهوکشاندهسقوطبهراانرژيهايحاملبازارایرانیگازونفتوشودمی
مسکوبرايناگوارواقعیتبهفرداازهانگرانیاینآیا. نیستتردیديموردایندردارد؟واقعیاساسوپایههانگرانیاینآیا

خپاسکندمیسعی»شویم؟میجداهماز: »وینپیمان«انعقادازبعدتهرانومسکو«عنوانتحتمقالهشد؟خواهدتبدیل
روابطهب«کهداشتاظهاروینتوافقاتنتیجهدربارهايبیانیهطیروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیر. بدهدراسئوالاین

. »شدخواهدبخشیدهجدیدينیرومندتحركگذارد،نمیاثرآنتوسعهبراینازبیشخارجیعواملکهایرانبامادوجانبه
بازاردرارخودفعالیتبالفاصلهنیستمایلغربصنعتیومالیسرمایه«فعلی،مشکالتباوجودکهاستآمدهمقالهایندر

خواهدیباقوسیعینسبتاً جايروسیهبرايایرانیبازاردردیگر،عبارتبه. نیستآمادهکاراینبرايودهدگسترشایرانی
.»ماند

درچین.کنندمیایفانقشوینتوافقاتاجرايرونددرکهنیستندسعوديعربستانومتحدهایاالتاسراییل،روسیه،تنها
کهتاسدرست. استکردهدنبالمستقلیسیاستایرانبهنسبتاخیرسالدهطیکهباشدمیوبودهکشوريتنهاواقع
هر. شدنمیمنحرفخودعاديحسابگريازهمگامیکاندازهبهولیگرفتمینظردرراالمللیبینجارياوضاعپکن

بهسبتنغربگیريموضعچینطلبید،میراایرانبهنسبتچینویژهسیاستکردندنبالملیاقتصادمنافعکهموقعی
یواقعفرصتازکشوردووین،درنهاییموافقتنامهامضايازبعدامروزه،. گرفتمینادیدهراایرانیضدهايتحریموایران
–تهران«مقالهدرامرجزئیاتیافت؟خواهدتحققفرصتاینآیا. اندشدهبرخوردارراهبرديشرکايبهشدنتبدیلبراي

دشواربسیارطرفینچینوایران: «استآمدهجملهازمقالهایندر. گرددمیتشریح»خیزاناژدهايوغرانشیر: پکن
تشراکعملیتحقق. داردوجودکافیاندازهبهمتقابلتفاهمسوءواختالفموردنکاتآنهابینروابطدر. هستندمذاکرات
کهاستحالیدراینو. داردبستگیمشکالتاینرفعبهزیاديحددرخیزانمحتاطاژدهايوغرانشیربینراهبردي
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منطقهاتمرکزيآسیايازوپاکستانتاعراقوترکیهاززمینمشرقاقتصاديوسیاسیجدیدواقعیتاستقادرآنهاشراکت
.»آوردوجودبهراکیانگشین

نایراايهستهبرنامهدربارهموافقتنامه: «استآمده« اویوتلوریاضواکنش: ایرانجدیدکیفیت« عنوانتحتمقالهدر
شد،خواهدمرتفعآنازاقتصاديهايتحریمبزوديکهکشوريسیمايباوجدیدچهرهباتهراناکنونواستشدهنهایی

نارضایتیباعثآنباهمکاريکهشودمیتبدیلکشوريبهایران. استشدهظاهرمیانهخاوردرخودهمسایگانبرابردر
درفعالخارجیسیاستکردندنبالبرايجدیدامکاناتازکشوراینکهاستاینهمهازترمهمو. شدنخواهدواشنگتن

نشگرانکاینروابطتنها. استماندهباقیتغییربالاویوتلوریاضایرانیضدگیريموضعالبته. گرددمیبرخوردارمنطقه
دفاعوزیرترکاراشتون. نشدختملفظیبیاناتبهکار. »استکردهتغییروینتوافقاتاثربرواشنگتنباايمنطقهنفوذبا

نهاآبرايوداشتطوالنیمالقاتعهدولیدووکشوراینپادشاهسلمانملکباوکردهبازدیدسعوديعربستانازآمریکا
ارجیخسیاستجنبهایناینکهوشودنمیسعودي–آمریکاییروابطدرتغییراتباعثایرانباموافقتنامهکهدادتوضیح
هايکمکبیشترمقادیروخودامنیتمکملهايضمانتآمریکاازاسراییلماو. گیردنمیقراربازنگريموردمتحدهایاالت
.کرددریافترامالیونظامی

بهویندرکهایرانايهستهبرنامهدربارهنهاییموافقتنامهاجرايزمینهدرکند؟میانتخابیچهشانگهايهمکاريسازمان
خواهدسعیتحریریههیأتافتاد؟خواهندجدیديهاياتفاقچهآنپیرامونوایراندرآید؟میپیشچیزيچهرسید،امضا
.بدهدراهاسئوالاینهمهپاسخ»معاصرایران«ماهنامهبعديهايشمارهدرکرد
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روسیه؟برايسعوديهايتله
یفیموفوالدیمیر

تحتسعوديعربستانمعتبروبزرگنمایندگیهیأتحضور
پادشاهپسرودفاعوزیرعهد،ولیمعاونمحمد،شاهزادهریاست
والدیمیراستقبالجوپترزبورگ،سناقتصاديمجمعدرسلمان
تفاهمهايیادداشتوهیأتاینازروسیهجمهوررئیسپوتین

امضابهمذاکراتپیدرکهدالريمیلیاردهادههايتوافقنامهو
ماوقعدربارهفراوانیهايشنیدهوشایعاتپخشباعثرسید،

. نداردچندانیعالقهمسکوبهریاضمعلوم،قراراز. استشده
والدیمیر2007سالسفرجریاندرجملهازاست،شدهاعالمبارهاکنونتاتاریخیهايپیشرفتگونهاینآن،برافزون
درعوديسعربستانوروسیهمواضعآن،برعالوه. بودصفربرابرپیشینتوافقاتهمهنتیجهولیسعوديعربستانبهپوتین
بودگردیکشورهايویمنلیبی،سوریه،هايرژیمسرنگونیمخالفمسکو: استداشتهقطبیتضادهمباعربیبهارجریان

یهروسهايتالشچرخاليچوببلکهدادمیپولآنبرايوکردهتشویقرارونداینتنهانهسعوديعربستانکهحالیدر
نآناگهانی،حادثهایناست؟افتادهاتفاقیچهباالخره. گذاشتمیاسالمیافراطیونباريوبندبیبهدادنپایانجهتدر
دارد؟علتیچهطرف،دوازهم

خارجیتصویر

رفینطتفاهمهايیادداشت. استندادهدالرمیلیاردهاروسیهبهسعوديکشور. استنیفتادهخاصیاتفاقهیچامر،حقیقتدر
. ستنیلفظیبیانیهیکجزچیزيهنوزگذاريسرمایهوفضاییاموراي،هستهانرژينفت،فنی،نظامیهمکاريزمینهدر

طفقنهفنینظامیهمکاريزمینهدرزمانی. کردتلقیمذاکراتواقعیوملموسنتایجعنوانبهتوانمیراهاقراردادتنها
منیتاشورايدرمسکواینکهمحضبه. شدندتبدیلپارهکاغذبهولیداشتندوجودايشدهپارافقراردادهايبلکهتوافقات
جهویاینهاسعوديداد،رأيایرانعلیهالمللیبینهايتحریماعمالدربارهغربپیشنهاديقطعنامهبهمتحدمللسازمان
همکاريتوسعهامکانتحوالتآناثربرروسیه. افتادتلهبهمسکووکردراخودکارسعوديطعمه. گرفتندروسیهازراشیرین

يسعودعربستانوآمریکاسیاستراستايدرعملدرونکرددریافتعوضدرچیزيهاسعوديازولیداددستازراایرانبا
ویژههايسرویسمسئولکهبندرسلطانشاهزاده. داشتندوجودهمدیگرمیلیارديچندینجذابهايتله. گرفتقرار

وآمدهپوتینوالدیمیرپیشباردوسوچیالمپیکهايبازيآستانهدروي. داشتتخصصزمینهایندربود،پادشاهی
وردهآراالمپیکهايبازيجریاندرروسیهخاكدرتروریستیاعمالازپیشگیريهايوعدهحتیوپولیجالبپیشنهادهاي
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هرشدودرها،بازيافتتاحازقبلهفتهچندولی. نکردندباوررابندرامیرحرفزمانآندر. خوردسنگبهاوتیرولی. بود
.دادندرختروریستیبزرگعملدوپیاتیگورسکوولگاگراد

ورتصایندراست؟کردهتغییرروسیهباآنبرخوردآیااست؟شدهگذشتهازبهترریاضمگراست؟افتادهاتفاقیچهاآلن
دارد؟معناییچهجدیدپادشاهسلمانزماندریمنعلیههواییجنگآغازودمشقبرحاکمرژیمسرنگونیقدیمیخطادامه
سلمان،قتیوویژهبه. استیافتهافزایشفقطعبداهللاملکوفاتازبعدپادشاهیجدیدریاستسیاسیتجاوزکارانهحالتنخیر،

طرفدارمحمد. کردمنصوبدفاعوزیروعهدولیمعاونهايمقامبهراپترزبورگسناخیرمهمانوخودمحبوبپسرمحمد،
نظامیفرماندهیتجربههیچازوداردسال33فقطاینکهولواستیمندرهاحوثیعلیهجنگیعملیاتآغازآتشهدو

گیجنعملیاتازباشد،میاوعمويپسروداردبیشتريسنکهشخصیعهد،ولینائفشدموفقحتیاو. نیستبرخوردار
علیفحکام. استیافتهشدتتهرانباسعوديجدیدمقاماتخصمانهبرخورد. ایرانوسوریهبهرسدچه. کندکناربریمندر

یعنی(المللیبین5+1گروهبینایرانايهستهبرنامهدربارهمعاملهانعقادازتاآوردندعملبهراخودهايتالشنهایتریاض
ورايشسرانبااوباماباراكمالقاتدرشرکتازنمایشیطوربهحتیسلمان. کنندممانعتایراناسالمیجمهوريو) آمریکا

.دهدقرارتأکیدموردواشنگتنسیاستازراخودناخرسنديمراتبتاکردخودداريفارسخلیجعربیکشورهايهمکاري

بلیغاتیتموجعلتهمینبهکهاندشدهامیدوارسعوديهايمیلیارددریافتبهروستحلیلگرانبرخیکهآیدمینظربهولی
لجبیراعادلدربرگیرندهکهنمایندگیهیأتترکیب. آمدکنارهاسعوديجدیدنسلباتوانمیکهنمودندادعاوکردهبلند
اثرآنهارببود،نظامیامورواقتصادگذاري،سرمایهزمینهدربلندپایهمسئولیننیزونفتوزیرالنعیمیعلیوخارجهوزیر

حریمتاروپااتحادیهومتحدهایاالتکهشدبرگزارشرایطیدرطمطراقپروشکوهباسفراینکهاستاینکاراصل. گذاشت
نتلقیروسیهمقاماتبهاساسهمینبرمذکور»کارشناسان. «بخشندمیشدتوکردهاعمالراروسیهعلیهاقتصاديهاي

وندرکهمتحدهایاالتازگویاهاسعوديزیرانداردمطابقتواشنگتنمسیرباریاضحرکتمسیربعدبهاینازکهکردند
.اندشدهنومیداست،کردهشروعراتهرانباروابطازسرگیري

باخودوضعیتبهاست،خوردهشکستایرانوعراقتاسوریهویمنازاعمزیاديمحورهايدرکهسعوديعربستانالبته
بایدینکهاونیستمیانهخاورنفوذبابازیگرتنهااینازبیشمتحدهایاالتکهاستشدهمتوجهوکردهنگاهبیشتريدقت

وریه،سزمینهدرمهمترنقشایفايبهروسیهکهاستشدهاشانحالیباالخرهپادشاهیاینحکام. بگرددجدیدشرکايدنبال
رشید،الالرحمنعبدکهاستگفتنی. گرفتنادیدهراروسیهتواننمیاینازبیشاینکهواستپرداختهایرانوعراقیمن،

عربستان«کهرسیدنتیجهاینبهشود،میمنتشرسعوديپولبالندندرکهاالوسطالشرقروزنامهدرعربیمعتبرکارشناس
درنیزولبنانویمنسوریه،درمنطقهامورمهمعاملبهروسیهزیراکندجلبخودطرفبهراروسیهاستمایلسعودي

زبانهب. »استالزممسألهاینحلبرايکاراستمراروخاطرتمرکزولی. استشدهتبدیلایرانبانظامیموازنهبرقراريزمینه
.بکشددستمذکورکشورهايبهکمکازتابخرندگزافیپولبارامسکوکنندسعیبایدهاسعوديکهگویدمیاوتر،ساده

دراآمریکخطدرتغییراتبههاسعوديواکنشمعینیحددرپترزبورگ،سندرریاضنمایشیحرکتاینکهاستبدیهی
متحدعوديسعربستانبهکمکبرايآمریکایینیروهاياعزامبهمیلیبیوایرانباواشنگتنروابطنزدیکییعنیمیانهخاور
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اشد،بنداشتهکافیآگاهیسعودياموربهکهکارشناسیتنهاولی. باشدمیاست،ماندهدرسوریهویمندرکهخوداساسی
. استطقهمندرمتحدهایاالتسیاستبهسعوديعربستانواکنشروسی،-سعوديروابطنزدیکیکهکندباورواقعاً تواندمی

هبراریاضباشندکردهسعیهاآمریکاییاگرخصوصبه. استپذیرامکانخارجیمصرفبرايادعااینازاستفادهالبته
.کنندجلبروسیضدجدیدتوطئه

چیست؟واقعیت

انعنوعلتدواستکافیولیداردعلتچندامراینکهگرفتجديراریاض–مسکوروابطدرجاريتحوالتبتوانمشکل
.شود

. بدهدالردمیلیاردصدروسیهبهوداردبرخیالبیهمینطوربتواندکهنیستمستقلیايمنطقهقدرتسعوديعربستان-1
عوديسعربستانمالینظامتمام. دادنخواهدقورتسادگیاینبهراحرکتیچنینمتحدهایاالتکهفهمدمینیککشوراین
پرداختهمه. دبمانپولبیسعوديعربستانتادهدتکانانگشتیاستکافیواشنگتنبراي. استوابستهآمریکافدرالرزروبه

کنترلرزروهمانتوسطسعوديعربستانداراییوزارتوشوندمیانجامفدرالرزروتأییدبامعامالتهمهبابتبزرگهاي
درجملهاز–دارندارتباطپولباکهسعوديدولتینهادهايهمهدرواقعیوفیزیکیطوربهآمریکاییمستشاران. شودمی

سعوديبهاهآمریکاییکهکنندمیخیالکهشوندمیپیداکسانیمسکودرشرایطایندرحتیولی. اندنشستهنفت،وزارت
میلیارد5اقلحدروسیهبهدهندمیاجازهمسکو،علیهواشنگتناقتصاديهايتحریمصورتبهفعلیجنگشرایطدرها

فعلیايهتالشکهکنندمیايبچگانهخیالکهاندماندهباقیکسانیواقعاًروسیهدولتینخبگانمیاندرآیا. بدهنددالر
يراهبردهدفبلکهنیستبازيپوتین،والدیمیرسرنگونیطریقازروسیهکردنخفهجهتدرغربتمامومتحدهایاالت
است؟

نونیکشرایطدرچین. بگیردرانظامیزمینهدرجملهازچینرشدجلويتواندنمیروسیهکردننابودبدونمتحدهایاالت
رحلهمترینمهمآنازبعدکنند،لهراروسیهاگر. شودنمیآمریکاحریفدارد،انرژيوايهستهبزرگتوانکهروسیهبدون

گویاکهمهربانیهايسعوديشرایطایندرولی. استچینخودکردنخفهآنوشدخواهدشروعآمریکاییراهبرداجراي
تقدیمدالرمیلیارد100روسیهبهکشورماناقتصادافتادامهشرایطدرناگهانیاند،شدهخشمگیناوباماباراكسیاستاز

این. کردخواهدعوضترهوشیارافرادباروزچندظرفراریاض»جدیدحکام«همهکاراینازايدرواشنگتن. کنندمی
. ستاکردهاحاطهراسعوديعربستانمتحدهایاالتنیرومندمسلحنیروهايکدامشودیادآورياستکافی. نیستحرففقط
هزار45وبحریندرآمریکاییپنجمناوگانپایگاه،)قطر(العدیددرمنطقهدرهوایینیرويپایگاهبزرگترینشاملنیروهااین

خوددرجملهازوفارسخلیجحاشیهدیگرعربیکشورهايدرآمریکاییسربازهزارها. استکویتدرآمریکایینظامی
زچیهمهکهفعلیحکامازناراضیانهمسعودآلحاکمخانوادهداخلدرکهنشودفراموش. اندشدهمستقرسعوديعربستان

ساعدتمباهاحوثی. خوردمیشکستیمندرارتشایناآلن. استضعیفسعوديارتشولی. هستندفراواناند،گرفتهزیررا
روهاينیازنفرصدچندلذا. اندآوردهدرخودتصرفبهراآنبزرگنظامیپایگاهوسعوديسرزمینازبخشینجرانشیعیان

سعودينعربستاجدیدپادشاههرآسانیبهوسرعتبهتوانندمیسعودآلگرايآمریکاهايشاهزادهپشتیبانیباآمریکاویژه
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ارآشکنتیجهیکتحوالتاینهمهازلذا. استالزموقتساعتچندفقط. نکنددرازترخودگلیمازراپاهاکهکنندواداررا
هماهنگوشدهریزيبرنامهعملیاتیکوي،سخاوتمندانههايوعدهومسکوبهسلمانبنمحمدسفرکهآیدمیدستبه

ايهستهانرژيبخشدردهنداجازههاسعوديبهاگرحتی. استروسیهگلويفشردنادامهجهتدرواشنگتنباشده
ذاريگسرمایهطریقازهاآمریکایی. دهندنمیدستازچیزيکنند،گذاريسرمایهپولیباشد،میلذیذيلقمهکهروسیه

کومسکهیابنددستجهاندرايهستههايفناوريترینپیشرفتهبهتوانندمیروسیهايهستهصنایعدرسعوديهاي
.یابنددستهافناورياینبهاندنشدهموفقهنوزآنها. دارد

واشنگتن. ماندخواهدسالموصحیححالهردر–آیدعملبهچنانچه–ايهستهانرژيدرسعوديهايگذاريسرمایه
. شدخواهدعوضآمریکابهوابستهحکومتباروسیهفعلیحکومتنیموسالیکیاسالیکگذشتازبعدکهدارداعتقاد

راکارایناخیرسال10طیپوتینوالدیمیرکهرونددرغربچنگازايگونهبهشدنخواهندموفقروسیهجدیدمقامات
شبخازاعمکشورزندگیهايعرصههمهوآمدههمیشهبرايروسیهبهدفعهاینکهکنندمیخیالهاآمریکایی. استکرده
. تاسکردهفراموشراکوزیرفویلتسینزماندرکشوراوضاعظاهراًمسکو. نمودخواهندکنترلراخارجیسیاستتاانرژي

.دادنخواهدسوديروسیهبهپولاینولیبدهدرادالرمیلیاردهزارحتیپرداختقولتواندمیریاضلذا

قاماتمریاستتحتایرانوعراقیمن،لیبی،سوریه،وشورويدوراندرافغانستانکهسعوديعربستانوهابیرژیمنظراز-2
تبمکگسترشزمینهدرریاضهايبرنامهباروسیه. استعربستاندشمنبدترینروسیهاست،نکردهفراموشراکنونی
مذکور،کشورهايهمهدر. کندمیممانعتایرانوعراقیمن،سوریه،مسایلکردنیکسرهازفقطونیستسازگارسلفی

وديسععربستانهايبرنامههمهخودرفتارباروسیهولی. هستندکاررويسعودي،عربستانخوردهقسمدشمنانشیعیان،
کومسسیاستبا-مرکزيآسیاينیزو–ولگارودسواحلوقفقازشمالزمینهدرپادشاهیاینهايبرنامه. زندمیهمبررا

.دارداصولیتضاد

دارد؟نیازيچهروسیهبهامرحقیقتدرسعوديعربستان

چاپاالوسطالشرقسعوديروزنامه. بیاوریمرامسکوبهسلمانبنمحمدسفرازسعوديتفسیرهايترینگویاتوانیممی
واقعاًورکشاینکهمعناستبدانايهستهاموردرروسیهباهاتماسگسترشبهسعوديعربستانتمایل: «نویسدمیلندن

لحصاستفادهدربارهروسی–سعوديموافقتنامهامضاي. آیددرايهستههايقدرتباشگاهعضویتبهاستگرفتهتصمیم
وزشآموزیرپیشماهیکتصمیمبهتوانمیاولدلیلعنوانبه. استتمایلاینوجودبردومدلیلاي،هستهانرژيازآمیز

ارهاشايهستهانرژيجملهازوانرژيزمینهدرتحصیلکسببرايکشورازخارجبهدانشجوهزاریکاعزامبرمبنیسعودي
.«کندبمنقلمتحدهایاالتباپیمانیهمقبالدرراخودگیريموضعسعوديعربستانکهنمودتصورتواننمیطبیعتاً. کرد

طولمنظورش. شوندمینزدیکهمبهکهاستساعتدوروسیهوسعوديعربستانکهنوشتریاضچاپالوطنروزنامه
روابطدرجهشیپیشرفتدربارهسعوديدیگرجرایدوروزنامهاینولی. بودپوتینوالدیمیرباسلمانبنمحمدمالقات

.استدركقابلرفتاراین. نمودندبسندهکارشناساندیدگاهنقلبهونکردنددرجتفسیريهیچدوجانبه
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عربستانکهداشتاظهارسعودينمایندگیهیأتعضووصنعتیوبازرگانیهاياطاقشورايرئیسالزمیلعبدالرحمن

محسوسیپیشرفتزمینهایندرروسیهکهچرااستمندعالقهروسیهايفناوريوروسیتجربهازاستفاده«بهسعودي
ینبساختارهايبارابطهدر«دارد،احتیاجبرقنیرويجدیدمنابعبهکهسعوديطرفوي،گفتهبهولی. »استکردهحاصل
آیدمینظرهببعید. »استیافتهدستزمینهایندراعتناییقابلپیشرفتبهوکردهمطرحمشابهیابتکاراتهمدیگرالمللی

.باشدجهشیپیشرفتمعنیبهواقعاًروسطرفبامذاکراتاینکه

الشرقامهروزنبامصاحبهدروي. کردنظراظهاربیشتريصداقتباسعوديعربستانطبیعیمنابعونفتوزیرالنعیمیعلی
خودعمنافبهروسیهنفتیسیاستکردنوابستهآنواستیافتهدستمهمیهدفبهسعوديکشورکهداشتاظهاراالوسط

.نفتجهانیبازاربهایرانبازگشتنزدیکاحتمالنظرازجملهاز

اامضبهپترزبورگسندرکهرافضازمینهدرمشتركتمایالتدربارهتفاهمیادداشتمحمدبنسعودبنترکیشاهزاده
اهیمخوراکاراینآیندهدرفقطاهللانشاء. ایمنکردهمشخصراخودفضاییهايبرنامههنوزما: «کردتفسیرچنینرسید،

بایدروسیهلذا. »برگیرددرراسعوديفنینیرويآمادگیبایدکهداشتخواهیمجديفضاییبرنامهماحال،هردر. کرد
.آورددستبهواقعیهايدرآمدریاضبافضاییهايهمکاريتوسعهازبتواندباالخرهشایدتاکندصبرخیلی

******

عربستانراکتشبااليسطحکهنیستتردیدي. استبعیدچیزيچنینشود؟میتبدیلسعوديعربستانشریکبهروسیهآیا
بنیمسعوديسنتیخطحدودازروسیهباروابطتوسعهکهدهدنمینشانقرائنویابدمیاستمرارمتحدهایاالتباسعودي

توجهبجالنکتهیکبهتوانمیولی. فرصتبهتریندرفقطهمآنبگذارد،فراترپاخارجیاقتصاديروابطکردنمتنوعبر
علنیغیرقسمتدرکهداداطالعخودژوئن19شمارهدرشود،میمنتشرسعوديپولباکهالحیاتروزنامه. کردجلب

اينطقهممسایلسایرولیبیوعراقسوریه،یمن،اوضاعمفصلبررسیوبحث«پوتینوالدیمیرباسلمانبنمحمدمالقات
فصلولحبهروسیهبهعهدولیسفر«سعودي،خارجیسیاستنهادرئیسالجبیرعادلگفتهبه. »آمدعملبهالمللیبینو

باجانبههمهروابطتوسعهدرامراینکهاستکردهمساعدتمنطقهدرسعوديعربستانفرارويهايچالشازبسیاري
قوياحتمالبهروسیهکهاستاینآنواستتأملقابلهاحرفاینتعبیریکفقط. »کردخواهدایفاراخودسهمروسیه

دستبهامراینهاينشانه. استدادهتنمیانهخاورسیاسیمسایلزمینهدرسعوديطرفخرسنديموردهايگذشتبه
اسیونفدربهراخودسفرصالحعبداهللاعلیطرفدارانویمنهايحوثینمایندگیهیأتگویااخیر،اطالعاتبهبنا. استآمده

باوجويچهدراوفادرروحانیحسنوپوتینوالدیمیرمالقاتببینیموکنیمصبراستکافی. اندانداختهتعویقبهروسیه
.افتادخواهدهاییاتفاقچهعراقوسوریهدرنزدیکآیندهدراینکهوشدخواهدبرگزارلحنیچه
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پایان؟تاروزپنجوینمذاکرات

وتهران. یابدمیشدتهمچنانوینمذاکراتدردراماتیکتنش
امضايبرايجدید»االجلضرب«ازقبلروزچندواشنگتن
تبادلبه،5+1گروهوایرانبینايهستهبرنامهدربارهتوافقنامه

پژوهشازسرگیريازروحانیحسن. زدنددستشدیدنسبتاً بیانات
مجددافتادنتعویقبهصورتدرکاملطوربهايهستههاي

قطعباراایرانپاسخدراوباماباراكودادهشدارتوافقنامهامضاي
مطلعبسیارمنابعازحالعیندرولی. کردتهدیدمذاکراتروند
.استآمادهتقریباً نهاییسندنویسچركکهشدواصلخبر

وهاوعدهباطرفین. شودمیمعنیبیآنبیشترادامهکهاستانجامیدهطولقدريبهایرانايهستهپروندهپیرامونبازي
ییعنداردحلراهدوتنهاکهانددادهقرارحالتیدرراخودآنها. اندانداختهبستبنبهراخودشمار،بیخوشبینانهاظهارات
تحالوعصبیجوایجادباعثامرهمین. مذاکراتروندشکستبهعلنیاعترافیاآیندهروزهايدرشدهکهسنديهرامضاي

آنها. گذاردنمیچندانیاثردیپلماتیکفرستادگانفعالیتبرهاحرفاینهمهالبته. شودمیعلنیبیاناتفزایندهدراماتیک
فینطرقبولقابلسازشبهسنداینهايفرمولدرکنندمیسعیوکردهتدوینرانهاییتوافقنامههايچارچوبشتاببا

.یابنددست

روندبرخارجیعواملکداماست؟ماندهباقیراهسرمانعمثابهبههنوزچیزيچهوشدهحاصلتوافقاتیچهببینیماینک،و
.هستندتفسیرایناساسیموضوعاتهمومذاکراتکلیديهايسئوالهماینهاگذارد؟میاثرمذاکرات

است؟شدههماهنگچیزيچه

هاسانتریفیوژشمارواورانیومسازيغنی-1

طوربهادتعداینازدستگاههزارپنجکهباشدداشتهسانتریفیوژهزارششآیندهسالدهتاایرانکهاندکردهتوافقطرفین
. پرداختخواهنداورانیومسازيغنیبهعلمیهايپژوهشوپزشکیهاينیازتأمینانرژي،بخشبرايوکردهکاردائم

اتراپایینغنايبااورانیومذخایروکردهتبدیلراخودبااليغنايبااورانیومذخایرهمهآیندهسال15ظرفایرانهمزمان،
.کردخواهدرعایترااورانیوممقدارسقفهمینهمیشهخودايهستهفعالیتدرایران. دادخواهدکاهشتن7,6
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فردوزیرزمینیواحد-2

قرار. ودشمتوقفآیندهسالپانزدهتاواحدایندربایداورانیومسازيغنیبامرتبطفعالیتهرشده،حاصلتوافقاتبهبنا
تریندقیقتحتمربوطههايفناوريطراحیوايهستهفیزیکزمینهدرعلمیهايپژوهشانواعهمهواحدایندراست

.شودتعطیلالمللیبیننظارت

پلوتونیوممسأله-3

کنداتخاذراالزمفنیاقداماتاست،یافتهپایانتقریباً اراكدرآنساختکهسنگینآبراکتورزمینهدراستموظفایران
سالانزدهپظرفشودمیمتعهدایرانآن،برعالوه. کندمنتفیکاملطوربهراتسلیحاتیپلوتونیومآوردندستبهامکانکه

.نمایدخودداريسنگینآبهايراکتورساختازآینده

المللیبیننظارت-4

رايبشرایطوشدهفراهمایرانايهستهتأسیساتازتعداديبهآزاددسترسیاتمیانرژيالمللیبینآژانسبازرسانبراي
باارنددحقالمللیبینبازرسانآن،برعالوه. شدخواهدتأمینشدهتعطیلوفعالهايسانتریفیوژفعالیتوقفهبیرصد

.بزننددستتأسیساتبرخیناگهانیهايبازرسیاجرايبهساعتهدواطالع

هاتحریم-5

المللیبینآژانسگزارشارائهازبعدکردند،اعمالهاتحریمایرانعلیهکهمتحدمللسازمانامنیتشورايهايقطعنامه
راکتوروفردوواحدها،سانتریفیوژتعداداورانیوم،سازيغنیبارابطهدراقداماتنخستمرحلهاجرايدربارهاتمیانرژي
ولغاروپااتحادیهومتحدهایاالتایرانیضدیکجانبههايتحریمگزارشاینارائهازبعدآن،برعالوه. شدخواهندلغواراك
معکوسيمحتوابادیگرلیستوشدهختماینجابهدیپلماتیکدستاوردهايلیست. آمدخواهنددرتعلیقحالبهبلکهنشده
.شودمیشروع

اند؟نشدهحلنظرهااختالفکدام

المللیبیننظارتهايشیوه-1

به. دکنمیردقاطعانهکردند،مطرحغربینمایندگیهايهیأتکهرانظارتهايشیوهتشدیدبرمبنیپیشنهادهايایران
انرژيیالمللبینآژانسبازرسانکهراایرانیاتمیدانشمندانبامصاحبهاصطالحبهايویژهتصمیمطیمجلسمثال،عنوان
همههايبازرسیحقاعطايباراخودمخالفتصریحاً تهرانآن،برعالوه. کرداعالمممنوعدهند،انجامخواستندمیاتمی
.استکردهابرازباشند،داشتهارتباطایرانايهستهبرنامهباتوانندمیآنهاعقیدهبهکهتأسیساتیهمهناگهانیجانبه



پایان؟تاروزپنجوینمذاکرات14
.............................................................................................................................................................

هاتحریمرفعچگونگی-2

رفعوافقتنامهمامضايازبعدبالفاصلهبایدیکجانبهوالمللیبینهايتحریمازبخشیکهکندمیپافشاريسابقمانندایران
دیگرايهتحریمتعلیقوهاتحریمازبخشیرفعتابایدتوجهیقابلوقتکهکنندمیادعامتحدانشومتحدهایاالت. شوند
ربرابطهایندرایرانمعظمرهبرايخامنهعلیاهللاآیت. کندمیاجرادرستراخودتعهداتتهرانکهگرددمعلومتابگذرد

حریمتهمهلغوضمانتواستگیروقتحدازبیشکنند،میپیشنهادمتحدانشوواشنگتنکهمکانیزمیداشت،اظهارحق
حسنابمالقاتوتهرانبهخودسفرجریاندرکندمیسعیاتمیانرژيالمللیبینآژانسرئیسامانویوکیو. دهدنمیراها

.کندحلرامسایلاینازبخشیملیامنیتعالیشورايرئیسشمخانیعلیوایرانجمهوررئیسروحانی

)snapbackاصطالحهها (بتحریمبودنپذیربازگشت-3

براپایرانتوسطموافقتنامهشرایطاجرايعدمصورتدرهاتحریمپذیريبازگشتاصطالحبهدربارهجدينظرهاياختالف
شورايردندهداجازهپکنومسکوبهکهنهاییسنددرمکانیرمیگنجاندنبهلندنوپاریسواشنگتن،تمایل. استماندهجا

.دهدمیتشکیلرابحثاینقسمتتریننمکباکنند،وتوراهاتحریممجدداعمالدربارهقطعنامهمللسازمانامنیت
هببایدمللسازمانامنیتشورايآنموجببهکهاستکردهطراحیايزیرکانهترتیبامروزبهتا5+1گروهدرغربیبلوك
هبنیازياینکهوکندمیاجراراخودتعهداتایرانکهکندصادرايویژهقطعنامه) باریکسالییاماهشش(متناوبطور

کهاستبدانپیشنهاداینگرانهحیلهجنبهاند،زدهحدسمحترمخوانندگانکههمانطور. نیستایرانعلیههاتحریماعمال
.بودخواهدلندنوپاریسواشنگتن،بلکهپکنومسکونهدستدروتوحقصورتایندر

ایرانايهستهبرنامهزمینهدرهامحدودیتاعتبارمهلت-4

آیندهسال10تااقلحدبایدايهستهبرنامهزمینهدرهامحدودیتشدیدترینکهکندمیتأکید5+1گروهدرغربیبلوك
زمینهدرهافناوريطراحیوعلمیهايپژوهشهايبرنامهمنظمطوربهمدتاینطیاستموظفتهران. شودمحفوظ

اجراراهابرنامهاینچراوچونبیآژانس،متخصصینتوسطهابرنامهاینتأییدازبعدوبکندآژانستسلیمراايهسته
حديازبیشزورگویی«رابعديریزيبرنامههمو»اولدهساله«همایرانیمسئولین. شدخواهدکنترلکاراینکهنماید

.اندکردهقلمداد»استکردهتجاوزاشاعهعدمنامهپیمانشرایطومعقوالنهحدودازکه

یمتوجهیقابلاثرآنبرخارجیعواملکهاستگفتنی. باشدمیشکلاینبهامروزبهتاوینمذاکراتاوضاعمجموع،در
.گذارند

خارجازفشار

پاریسنیزوسعوديعربستانواسراییلمتحده،ایاالتکنگرهازشدهتشکیلایرانیضدترویکايرفت،میانتظارکههمانطور
جوالي9تاریختامذاکراتتکمیلاصلبهآمریکاییطرف. هستنداساسیبازیگرانزمینهایندراست،شدهملحقآنهابهکه
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خواهدتمدیدروز60تا30ازکنگرهدرآنبررسیمهلتنرسد،امضابهموقعآنتاموافقتنامهاگرزیرااستشدهمتمسک
.شد

گیريرأيهگزیندو. نیستبرخورداراختیاراتیچنیناززیرابشناسداعتبارفاقدراموافقتنامهاینتواندنمیکنگرهطبیعتًا،
ارزهمبجدیددورآغازمعنیبهتصویبعدمزیرااستشدهنهفتههمینجادرظریفنکته. داردوجودتصویبعدمیاتصویب

هايسناتورکرك،ماركومنندسروبرتژوئن25روزکهاستگفتنی. استایرانمسألهسربرکنگرهوسفیدکاخبین
کهندگذاشتدیگرسناتورهايشوربهراقانونیطرحکنند،میپاسدارياسراییلمنافعازکهناپذیريخستگیهراسایران
سرمایهنعمتمدیدبرناظرسنداین. استآیندهسالدهتاتهرانعلیهآمریکایییکجانبهکلیديهايتحریمتمدیدبرناظر

هاگذاريسرمایهاینکهراهاییشرکتوهادولتدهدمیاجازهآمریکادولتبهواستایرانگازونفتصنعتدرگذاري
توسطاوباماباراكرفتارتأییدعدمصورتدرامراینکهشودتصویبقانونیطرحایناگر. کندمجازاتدهند،میانجامرا

.آمدخواهدواردمحکمیالعادهفوقضربه5+1گروهوایرانبینالمللیبینتوافقنامهبهاست،پذیرامکانکنگره

حاضرطعاً قزند،نمیلطمهاسراییلامنیتبهایرانباآنتوافقاتاینکهبرمبنیواشنگتنمکررهايضمانتوجودبااویوتل
امهادویندرنهاییاسنادامضايزدنهمبربرايفرصتیهرازاستفادهبهعلتهمینبهوکندقبولراهاحرفایننیست

.دهدمی

میدتربروزبهروزوشدهتبدیلبدتربهبدازموافقتنامهاین: «داشتاظهار»گسیختهلجام«نتانیاهويبیبیژوئن،29روز
تالکهبشودتبدیلايهستهبمبدویکیبابزرگیبازیگربهفقطنهدهدمیاجازهایرانبهسنداینامر،حقیقتدر. گردد

نامهموافقتاینازتواندمیایران. کندتولیداتمبمبچندقبلازوگرددتبدیلنامحدوديزرادخانهصاحببهآیندهسالده
حتیومیلیاردهاکوتاهیمدتطیایرانبهموافقتنامهایناین،برافزون. نمایدتخلفآسانیبهدارد،فراوانیهايسوراخکه
دیگرهايقسمتواسراییلدولتمتوجههمهازقبلکهخودفزایندهتجاوزاتتأمینبرايکهدهدمیدالرمیلیاردهاصد

.»کندخرجاست،میانهخاور

» 2015-متحدهایاالتملینظامیراهبرد«در: دادندپاسخهاحرفاینبههستنداسراییلمتحدانکهواشنگتنهايشاهین
ندسایندر. استشدهذکرآمریکابرايخطرمنشأعنوانبهشمالیکرهوچینروسیه،کناردرایرانشد،منتشرجدیداًکه

هرلیوشوندجنگیمستقیممناقشهواردمامتحدانیامتحدهایاالتباکنندنمیسعیکشورهااینازیکهیچ«: استآمده
.»شوندمیالمللیبینجامعهمعیننگرانیباعثآنهاازیک

ندخواهخودايهستهبرنامهاجرايبهبدانند،نامناسبراموافقتنامهاگرکهاندکردهاعالمکنونتاریاضجدیدمسئولین
نمایندگان. باشدمیقطرخوارجیرهکههاستسالکهشدندبرخوردارپاریسحمایتاززمینهایندرهاسعودي. پرداخت
آنايهستهبرنامهکنترلشدیدترینزمینهدرجملهازومسایلسريیکدرتهراناگرکهکنندنمیپنهانفرانسهرسمی

.کردخواهدمسدودرامذاکراتروندفرانسويطرفندهد،تنهاگذشتبه

******
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یاشدخواهدامضادیرتریاجوالي9جوالي،7تاریخبهايموافقتنامهکهندارداصولیاهمیتاینازبیشامر،حقیقتدر
. استرتضعیفسندیکامضاياحتمالازکنند،اعترافخوددیپلماتیکهايتالششکستبهطرفیناینکهاحتمال. خیر

امر،حقیقتدر. استمهمکنند،اجراراتوافقاتاینخواهندمیچگونهمتحدانشوواشنگتناینکهبلکهحاصلهتوافقاتنه
مینآنهااقماروقطرسعودي،عربستاناسراییل،آمریکا،نظامیصنایعکنگره،هايدمکراتازبخشیوخواهانجمهورياکثر

پیشمشکلیچینوروسیهبا! دانندمیباريمرگخطرراهاتحریمبدونایرانآنها. شودرهاهاتحریمازایرانکهخواهند
زمینههمهدرایرانباروابطگسترشوکردهامضاراایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهحاضرندآنهازیراآمدنخواهد

هبعواقبیچهمذاکراتروندشکستیاموفقیتکهاستاینفعلیاساسیسئوالکالم،جان. بخشندسرعتراممکنهاي
.استمتفاوتیاصوالًبحثاینولی. داشتخواهددنبال
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خیالبدوناوفادرسراناجالسنتایجشانگهايهمکاريسازمانوایران
اساسبیهايپردازي

یابد،میتوسعهايفزایندهسرعتباشانگهايهمکاريسازمان
باساختاريبهوشودمیرهااساسبیشعارهايواضافیباراز

هنوزآنتصمیماتدرحال،اینبا. گرددمیتبدیلبیشترپویایی
واکنشهايمکانیزمونیامدهوجودبهکافیمشخصمحتواي

. اندنشدهطراحیمعاصرخطراتوهاچالشبهمؤثروسریع
تأملوتفکربهیافت،خاتمهجدیداًکهاجالسینتایجآن،برافزون
جدیدباشگاه«بهسازماناینشدنتبدیلخطردربارهجدي

تعضویزمینهدر. کننددنبالمنطقهدرراخودمؤثرمستقلسیاستخواهندنمیوتوانندنمیکهشودمی»مندانعالقه
.استنشدهحاصلپیشرفتیهیچاوفااجالسدرنیزشانگهايهمکاريسازماندرایران

گسترشرونداندازيراهیعنیتیریکباهدفدوزدنبراياوفادرشانگهايسازمانسراناجالسکنندگانبرگزارتالش
نهاآبهکند،نمیتهدیدراآنايمنطقهمتحدانومتحدهایاالتمنافععنوانهیچبهسازمانایناینکهبرتأکیدوسازمان

ایناینکهبرمبنی2025سالتاشانگهايهمکاريسازمانتوسعهراهبردونهاییبیانیهدرشدهقیدادعاهاي. استزدهنارو
سطحهبآنارتقايموجباتلذاوشدهمطرحالمللبینروابطمعاصرنظامنفوذباکنندگانشرکتازیکیعنوانبهسازمان

.دادشباهتخوددادنتسلیبهبیشتراست،شدهفراهمجدیدکیفی

تدول: نیستمتنوعچندانآنبعديتکلیفهايگزینهولیاسترسیدهخودتوسعهدرعطفمرحلهبهشانگهايسازمان
بهمانسازاینکهیابپردازند) آنخشکیبخش(ابریشمجدیدراهاقتصاديفضايجدیدنظریهاجرايبهتوانندمیعضوهاي

نظرازآندرعضویتکهشودتبدیلمذاکراتمحلوعالیسطحمجلسبهوکردهتکراررابزرگ7گروهسرنوشتسرعت
کهامرهمین. نیستعضوکشورهايهمهمنافعاساسبرمشخصمسایلفصلوحلآنهدفولیاستخوبوجههواعتبار

هايرسانهدرشتاببا»بزرگ8گروه«بازاريتبلیغاتیعنوانشانگهايهمکاريسازمانبهپاکستانوهندالحاقازبعد
برردهنگفتیخطراتشانگهايسازمانخودبرايکهچراشودخوشحالینهونگرانیباعثبایدیابد،میگسترشگروهی

.دارد

راحیطاوالً،: کردمطرحعضوکشورهايهمهفرارويمشخصیمسایلگرفت،شکلاجالسآغازآستانهدرکهالمللیبیناوضاع
کاردرترفعالشرکتبهایرانجلبثانیاً،پکن؛پیشنهاديابریشمجدیدراهنظریهباکشورهاازیکهرمنافعتطبیقهايراه

عضویتبهپیوستنروندکه(پاکستانوهندبیندیرینهمناقشهشدنمنجرازپیشگیريمکانیزمطراحیثالثاً،سازمان؛
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طقهمنامنیتتأمینهايمکانیزممشتركمدارنوعیکایجادرابعًا،وسازمانکارآییسطحکاهشبه) کردندشروعراسازمان
یدتأیدربارهتصمیمنهاییاسناددر. استنشدهدادهمشخصیپاسخهاسئوالاینازیکهیچبهاوفادرامر،حقیقتدر. اي

مبنیمتصمینیزوآیندهسالسهتاگريافراطیوطلبیجداییتروریسم،بامبارزهزمینهدرعضوکشورهايهمکاريبرنامه
اینتنیسمعلومولیداردوجودگريافراطیبامقابلهزمینهدرشانگهايهمکاريسازمانکنوانسیونپیشنویستهیهبر

نشانخودازدرستیواکنشمعاصرهايچالشوخطراتبهاياندازهچهتاودارندسازگاريوتناسبنوعچههمبااسناد
دیدهپانبوهکهحالیدراست،نشدهبیانتصمیماتاینواقعیعملیتحققهايمکانیزمدربارهکلمهیکحتی. دهندمی

.نمایندمیتهدیدراسازمانعضوکشورهايامنیتوثباتواقعیطوربهاکنونهممنفیهاي

خوشبینیساکتآهنگ: تهرانواوفا

درچینوروسیهایران،دیپلماتیکهاينهادسرانجانبهسهمالقاتجریاندراجالس،اینآستانهدرکهشودمییادآوري
همکاريسازمانباهمکاريتوسعهبهتهرانعالقهبایستیکهبودشدهحاصلسازشفرمولنوعیکدربارهتوافقمسکو

. دشتضمینتهرانبرايايهستهبرنامهدربارهنهاییموافقتنامهانعقادازبعدسازماندرعضویت. داردنگهزندهراشانگهاي
شمردنازپکنومسکوشود،امضاتوافقاتآنکهازبعدکهدادنداطمینانخودهمتايظریفجوادبهچینیوروسوزیران
دستایرانبافنینظامیواقتصاديهايهمکاريتوسعهزمینهدرمحدودیتگونههرعنوانبهالمللیبینهايتحریم

بههبلکمتحدمللسازمانامنیتشورايهايتحریمرفعبهنهتهرانعیارتمامعضویتمسألهامر،حقیقتدر. کشیدخواهند
.داشتبستگینهاییموافقتنامهامضايتاریخ

همسأللذاونشدچنینولی. شودحاصلنتیجهوینمذاکراتدرشانگهاي،همکاريسازماناجالسآغازتاکهرفتمیامید
درستاوضاعکهفهمندمیهمهحال،اینبا. استشدهموکولدیگرسالیکتاظاهراًسازماندرایرانعیارتمامعضویت

قرارنایازکهشدگنجاندهايویژهبندشانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهايسراناوفايبیانیهدرعلتهمینبه. نیست
ياهستهبرنامهپیراموناوضاعفصلوحلدربارهجانبههمهتوافقاتبهدستیابیجهتدرهاتالشازعضوهايدولت: است

ینبرژیمکاراینکهمعتقدندوکنندمیقدردانیاروپااتحادیهمشارکتباالمللیبین5+1گروهوایراناسالمیجمهوري
.کندمیمساعدتمنطقهدرثباتوصلحتحکیمبهوکردهتقویتراايهستههايسالحاشاعهعدمالمللی

وزیرفالوروسرگئیکهاستنرفتهبینازشانگهايهمکاريسازماندرایرانعضویتشرطعنوانبههاتحریمرفعمعیارولی
تأکیدامراینبردیگرباریکIran.ruخبرگزاريمدیرصفروفرجبهايسئوالبهپاسخدرروسیهفدراسیونخارجهامور
امنیتشورايهايتحریمازبودنآزادضرورتبرناظراست،عضویتمدعیکهکشوريبرايمعیاراین: «گفتوزیر. کرد

».باشدمیمتحدمللسازمان

رايبهاتالشازعاريمذاکراتآنکهکردخاصیتأکیدوین،درمذاکراتروندبودنپیچیدهبهاشارهازبعدالوروفسرگئی
بهرامافقطونیستکارسازکههاتالشاینازمااخیرهايتماسمتأسفانه،: «گفتونبودقبلیمرحلهتوافقاتدربازنگري

.»نبودعارياندازد،میتعویقبهرانهاییتوافقاتبهرسیدنوکشاندمیعقب
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شمااآی: «پرسیدصفروف. بدهدمبسوطیپاسخصفروفرجبسئوالترینمبرمبهدانستضروريخودبرايحالعیندروي
نانکارآفریکههستندآننگرانزیاديعدهاآلنزیراکنیدآرامراتجاريبخشتوانیدمیروسیهمعتبرشخصیتعنوانبه

تنفهايقیمتکهحالیدرشوندروبروایرانیبازاردرحضورزمینهدرمهمیمشکالتباایرانازهاتحریمرفعازبعدروس
ازویستنبیشافسانههانگرانیاینکهاستروشنوواضحبیفزاید؟روسیهاقتصاديمسایلوخامتبروکندافتتواندمی
.»نماییدبرطرفراهانگرانیاینخواهشمندمشما

قعیتموازدارندعادتکهکسانیکهکنمنمیفکرایران،ازهاتحریمرفعاقتصاديعواقبدرمورد: «دادپاسخالوروفسرگئی
ديکارآمتجارکنند،استفادهمشخصکشورایندررقیبانحضورعدموکشوريعلیههايتحریماعالمنظیرعاديغیرهاي

بخشروسیهايشرکت. دارندمحکمیهايتماسوپیوندهاآنها. دهندمیادامهایراندرخودکاربهماهايشرکت. باشند
تمحدودیهمهرفعشرایطازکههستندتجربهباوپذیررقابتکافیاندازهبهباالهايفناوريهايطرحوزیرساختانرژي،

.»استمناعتقاداین. باشندنداشتههراسایرانخارجیاقتصاديروابطازها

–استشدهقیدمانظرياسناددرکههمانطور–خارجهاموروزارتجملهازوروسیهدولت: «گفتخاصیتأکیدباوي

هبعنایتباماکهدارماعتقاد. آوردخواهدعملبهمااقتصاديکنشگرانتبعیضازجلوگیريبرايراخودهايتالشنهایت
واهیمخمعینیامتیازاتحتیایرانیبازاردرایران،ايهستهبرنامهپیراموناوضاعمراحلهمهدرروسیهپیگیرانهگیريموضع
.»داشت

اجالسحاشیهدرروحانیحسنوپوتینوالدیمیرمالقات

سبتاً نبینیخوشبانیزاجالسحاشیهدرایراناسالمیجمهوريرئیسروحانیحسنباپوتینوالدیمیرجوالي9روزمالقات
دبومهمانانیلیستدرخارجیرهبراناولینازیکیاجالسایندرایرانجمهوررئیسکهاستتوجهجالب. بودتوأمزیادي

.داشتدوجانبهمالقاتويباپوتینوالدیمیرکه

رمانکشودوبینروابطکهاستمنطقهدرمامطمئنوسنتیشریکایران: «داشتاظهارمالقاتایندرروسیهجمهوررئیس
دوجوکهمعینیهايمحدودیتوجهانیاقتصاددرشدهشناختهمشکالتوجودبا. مثبتصورتبههمآنیابد،میتوسعه
ردگرایشاینکهاستکردهرشدزیادي،چنداننههرچندحددرکشورماندوبینبازرگانیتبادالتگذشتهسالدردارد،

روابطکنند،میهماهنگراخودمواضعوهستندفعالخارجهاموروزارتدو. استماندهبرجاپاجاريسالاولماههسه
ولیمباشیخرسندکشورماندوبینمناسباتتوسعهچگونگیازتوانیممیمجموعدرما. یابدمیتوسعههمهاپارلمانبین

.»کندمیایجابراماویژهتوجهمعینیهايسئوالطبیعتاً . همیشهنه

داعتقا. ایمبرداشتهزیاديبسیارهايگامهمدیگرسويبهاخیرسالدوخاللدرما: «بودچنینایرانجمهوررئیسپاسخ
دارماعتقاد. ببریمپیشهازمینههمهدرراخوددوجانبهتعاملتوانیممیدارند،طرفینکهسیاسیارادهبهتوجهباکهدارم
عملیبعددراست،مکملهماهنگینیازمندکهرامسایلیتوانیممیجنابعالیباقبلیدیدارهايهمانندمالقاتایندرماکه



اساسبیهايپردازيخیالبدوناوفادرسراناجالسنتایجشانگهايهمکاريسازمانوایران20
.............................................................................................................................................................

هستهبرنامهدربارهمذاکراتپیشبردجهتدرروسطرفمستمرهايتالشازدانممیخودوظیفههمچنین... ببریمپیش
.»نمایمقدردانیالوروفجنابشخصیهايتالشازوایراناي

زایشافوآموزشمسایلمالقاتجریاندرکهکردتشریحروسیهجمهوررئیسرسمیسخنگويپسکوفدمیتريبعدمدتی
زارشگبه. گرفتقرارنظرتبادلوبحثموردکشوردوبینفنینظامیهمکارينیزوایرانیدانشجویانبرايهزینهکمک
موردرایافتخواهدادامهوگیردمیصورتاآلنکهکشوردوبنادربهجنگیناوهايورودجملهازطرفینرسمی،منابع
.دادندقراربررسیوبحث

آنازقبلاوولی. کردتركشتاببارااوفاجوالي9شبخود،میهندراضطراريمسایلوجودبهانهبهروحانیحسنالبته،
الً اصو. باشدداشتهايجداگانهدوجانبههايمالقاتچینوزیرنخستوپاکستانوافغانستانجمهوريرؤسايباشدموفق
همینخاطربهواقعدراوزیراکشیدتهکاملطوربهپوتینوالدیمیربامالقاتازبعداوفادرایرانجمهوررئیساقامتبرنامه

.بودآمدهاوفابهمالقات

همکاريحدود: شانگهايهمکاريسازمانوایران

:گیردمینظردرزاویهسهازراشانگهايهمکاريسازماندرخودشرکتتهران

کند؛فراهمآنبرايکندمیسعیفعالطوربهآمریکاکهالمللیبینسیاسیانزوايازخروجراهعنوانبهاوالً،

اي؛منطقهزیرساختیهايطرحدرشرکتطریقازکشوراقتصاديتوسعهوسایلازیکیعنوانبهثانیاً،

،گريافراطیمخدر،موادقاچاقهمهازقبلومرزيفراکاريبزهنظیرامنیتیخطراتبامقابلهمکملروشعنوانبهثالثاً،
.طلبیجداییوتروریسم

فقط. داردمطابقت» 2025سالتاشانگهايهمکاريسازمانراهبرد«اساسیاهدافباکاملتقریباً طوربهگانهسهطرحاین
وحلازقبلتاسازمانعضوکشورهايکهشودمیمعلومسراناجالسنتایجازکهاستاینآنوداردوجوداستثنایک

ینهزمایندر. بپذیرندسازمانعیارتمامعضویتبهراایرانکهکنندنمیخطرایرانايهستهبرنامهمسألهنهاییفصل
ظرناختالفاینبایدتأسفکمالباکهداردوجودشانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهايوتهرانبینجدينظراختالف

زیرادانندبفایدهبیراسازماندرعضویتبرايهاتالشایرانیمسئولینکهشودباعثنبایدامراینالبته. دانستالینحلرا
.برسدنظربهاولوهلهدراستممکنکهنیستوخیماینقدراوضاعامرحقیقتدر

رایطشدر. استکردهتشریحراایرانعضویتازسازمانفوایدوسازماندرعضویتازایرانفوایدتفصیلبهوبارها»روایران«
تهران. نداردمعنیامرجزئیاتدربارهبحثاست،شدهنزدیکخودتوسعهعطفنقطهبهشانگهايهمکاريسازمانکهجاري

طرحاینبهکهبدهدپاسخباید. بگیردتصمیمابریشمجدیدراهچینینظریهاجرايدرشرکتدربارهبایددیگرچیزهرازقبل
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چهبهوطرحاینطریقازتواندمیاسالمیجمهورياقتصاديوملیمنافعکدامکهاستاینکاراصل. خیریاداردنیاز
.یابدتحققشکلی

بهرودودیگرهايراهازایراناقتصادولیباشدشدیدبسیارادعااینشاید. استپیچیدهنسبتاً امرحقیقتدرسئوالاین
نبیواقعبایدکهندارددیگرهايفرصتومالیامکاناتکاراینبرايتهران. نیستبرخوردارايمنطقهوجهانیبازارهاي

.آمدنخواهدوجودبههمهاتحریمرفعازبعدکهبگوییموباشیم

برايمکملیامکاناتازابریشمجدیدراهچارچوبدرهاطرحباخودمنافعهماهنگیانفراديبرنامهطراحیباتهرانولی
یمبرخورداریابد،میاختصاصطرحاینبهکهپولیبهدسترسیوشانگهايهمکاريسازمانفعالیتدرترفعالشرکت

.کندمیکفایتکاراینبراينیزشانگهايهمکاريسازماندرایرانجاريموقعیت. شود

وگريافراطیبامقابلهزمینهدرهمهازقبلايمنطقهسطحابتکاراتسريیکمبتکرتهرانکهباشداینبایددوممهمگام
بلکهشدهروبروسازمانعضوکشورهاياستقبالباتنهانهابتکاراتاینکهگفتتوانمیاطمینانبا. شودمخدرموادقاچاق
عضویتطرفدارانبرايمکملهاياستداللشدنفراهموآناعتبارارتقايسازمان،داخلدرایرانبهاعتمادتقویتموجب

.شدخواهدشانگهايهمکاريسازماندرتهرانعیارتمام

یممسایلاینحلبرايایرانکهکردمطرحراایرانعالقهمورددیگرمسایلتوانمیمهماصوالًگامدواینبرداشتنازبعد
.کندشرکتسازمانکاردرخواهد

******

بازهرانتبرايسابقمانندسازمانایندرب: باشدچنینبایداوفادرسراناجالسنتایجازایرانیمسئولیننتیجهترینمهم
مرحلهبهشانگهايهمکاريسازمان. گرددمیترضعیفروزبهروزسازمانایندرایرانشرکتمخالفانهاياستدالل. است
همکاريهايشیوهتعیینبرايوایرانیابتکاراتبرايدارد،کهخاصیپیچیدگیوجودبامرحلهاینکهشودمینزدیکعطف
.کندمیفراهممناسبیالعادهفوقفرصتسازماناینباتهران
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استشدهساختهشنرويکهايخانهوینمذاکراتنتایج

موافقتنامه. اندشدهشعفوشوردچاروینازخبرهادریافتازبعدجهانیان
تاریخیسندرسید،امضابهدیروزکهایرانايهستهبرنامهدربارهنهایی

سیاستمسألهترینپیچیدهکهگویندمیسیاستمداران. استشدهقلمداد
موفقیتباکشید،طولآزگارسالسیزدهحدودآندربارهمذاکراتکهجهانی

حاصلهتوافقاتاندازچشمآیاولی. استشدهحذفروزدستورازوشدهحل
است؟ابربیوصافحداینتاالمللیبین5+1گروهوایرانبین

ناظرانهموروندایندرکنندگانشرکتهمکشید،طولروز18کهایرانايهستهبرنامهدربارهوینمذاکراتنهاییدوره
ودند،بدیگريازتردراماتیکیکیکهموافقتنامهامضايدورنمايوبحثجریاندربارهشایعات. استکردهرمقبیرامتعدد

هایتندروکردندمیبسندهباالسرهايپاسخبههادیپلمات. رفتندمیبینازسرعتبههمینطوروشدهپخشسرعتبه
هماهنگمتندرصد98درصد،97درصد،90«ارقامهمدیگربهخطابنگارانروزنامه. پرداختندارقامزبانازاستفادهبهامر

اعالممحلیوقتبه10ساعتبعد،روزصبحوشدحاصلجوالي13شبنهاییتصمیم. کردندمیبدلوردرا»استشده
) آنالحاقیضمیمهپنجواساسیقرارداد(ايصفحه100سندمحتواياینکهواستپوشیدهعملجامهموافقتنامهکهشد

.استگرفتهقرارمذاکراتدرکنندگانشرکتهمهرضایتموردباالخره

است؟قرارچهازوینتوافقاتاساسیهايبندببینیم

دستگاههزار6تا18ازیعنیفعلیتعدادازسومدومیزانبهرااورانیومسازيغنیمخصوصهايسانتریفیوژتعدادایران-
.دهدمیکاهش

دستدراست،شدهتولیدهاسالاینطولدرکهاورانیومی%4یعنیکیلوگرم300شده،غنیاورانیومجمعیمقادیراز-
.شودخارجکشورازیاشدهتبدیلبایدماندهباقی%96. ماندمیباقیایران

.شودممکنغیرراکتورایندرپلوتونیومتولیدکهشودمجهزوبازسازيايگونهبهبایداراكسنگینآبراکتور-

ملهجازوايهستههايپژوهشبامرتبطتأسیساتهمهبهدسترسیالمللیبینهايبازرسیبرايشودمیمتعهدایران-
جرايادربارهنهاییتصمیمولیکنداعتراضمشخصتأسیساتانتخاببهتواندمیایران. کندفراهمرانظامیتأسیسات

میانبازرسموافقتنامه،شرایطموجببهکهاستتوجهجالب. ماندمیباقیالمللیبینناظرانکمیسیوندستدربازرسی
اینردمتحدهایاالتاتباعلذاودارنددیپلماتیکروابطتهرانباکهشوندمنصوبکشورهاییشهروندانمیانازتنهاتوانند

.کردنخواهندشرکتهابازرسی
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ازمانسامنیتشورايکند،تأییدراموافقتنامهچارچوبدرایرانتعهداتاجراياتمیانرژيالمللیبینآژانسکهآنازپس-
ريجاسالاواخرکاراینکهرودمیانتظار. پرداختخواهندهاتحریمتدریجیلغوبهاروپااتحادیهومتحدهایاالتمتحد،ملل
دالرمیلیارد130بهقریبمعادلحاضرحالدرکهایرانخارجیهايداراییکردندفریز. شودانجام2016سالاوایل–

.شدخواهدهاتحریملغوزمینهدراولهايگامازیکیاست،

فناوريصدورمنع. ماندمیباقیخودقوتبهدیگرسالپنجتاایرانبهمتعارفتسلیحاتصدورزمینهدرهامحدودیت-
.شدخواهدرعایتآیندهسالهشتتاتهرانبهموشکیهاي

کشورهايازیکییااتمیانرژيالمللیبینآژانساگر: استذیلقراربههاتحریمپذیريبازگشتواختالفاتحلمکانیزم-
مناقشاتلحکمیسیونبهمسألهاینکند،میتخلفموافقتنامهشرایطازایرانکهبکنندظنسوءالمللیبین5+1گروهعضو

.کندتکذیبیاشناختهدرستراشدهاعالمهايظنسوءروز30مدتظرفبایدکهشودمیدادهارجاع

عنامهقطمتناوبطوربهبایدکهگیردمیقرارمتحدمللسازمانامنیتشوراياختیاردرمسألهایننشود،حاصلسازشاگر
هکمعناستبدانامنیتشوراياعضايازیکیسويازقطعنامهاینوتوي. کندصادرهاتحریمرژیمتسهیلدربارههایی

.شودمیگرفتهنظردرروز65نهاییتصمیماتخاذواختالفاتحلروندتمامبراي. شودمیگرفتهسرازهاتحریم

آنمتنتفسیروسنداینپنهانیمشکالت

هکمعروفیمثلضرببامطابق. اندخوانده»تاریخی«راویندرشدهحاصلتوافقاتکنونتاروحانیحسنواوباماباراك
تأکیدهموطنانبهخطابخودپیامدرجمهوررئیسدوازیکهر،»استیتیمشکستتنهاوداردزیاديپدرانپیروزي«

خارجهاموروزیرظریفجواد). بزنیدخطراضروريغیرواژه(استایرانیامتحدهایاالتموفقیتموافقتنامهکهکردند
درونیستآلایدهموافقتنامهاینکهکهگفتوکردنظراظهارموردایندربیشتريسنجیدگیباایراناسالمیجمهوري

بهیفعلشرایطدرشدیمموفقماکهاستآناکثرحداین«ولینیستمناسبچندانایرانیامتحدهایاالتبرايامرنهایت
.»آوریمدست

سالچندطیتهرانتأکیدخالفبرهاتحریمکهگفتبایدهمهازقبل. داردوجودوینسندازفراوانیهايسئوالواقعاً 
رانایمجلسومتحدهایاالتکنگرهتوسطموافقتنامهایناگریعنیفرصتبهتریندرحتی. شودنمیرفعهمزماناخیر،

منجمدداراییبهتوانندمیجاريسالپایانتافقطایرانیانبگذرد،مللسازماندستگاهدراداريترتیباتازوشدهتصویب
تحریمفعردربارهاروپااتحادیهریاستوآمریکاجمهوررئیستصمیماتاتخاذبهبیشتريوقت. کنندپیدادسترسیخودشده
یبازرسنتیجهدراقداماتاینهمهکهشودمییادآوري. استالزمبانکیهايمحدودیتونفتیتحریمجملهازومربوطههاي

باآنجویانهغرضبرخوردشاهددفعاتبهاخیرهايسالدرجهانیانکهشدخواهنداتخاذآژانسهايگیرينتیجهوها
.استشدهایران
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بهاولوهلهدراستممکنکهنیستروشنحديتامتحدمللسازمانامنیتشورايهايتحریملغوپیراموناوضاعحتی
هجنبازیکهردربارهقطعنامه(!) ششبایدموافقتنامهمفاداجرايمنظوربهمللسازمانامنیتشوراياعضاي. برسدنظر
یموشکهايفناوريوتسلیحاتصدورمسایلاحتساببدونهمآنکنند،صادرایرانعلیهالمللیبینهايمحدودیتهاي

واطالعاتیجنگمنظمعملیاتوطوالنیهايبحثباهاقطعنامهاینازیکهرکهنیستتردیدي. شداشارهفوقدرکه
.بودخواهدهمراهایران،تعهداتاجرايعدمدربارهکاذباطالعاتطرححتی

حریمتپذیريبازگشتوآناجرايکنترلبهمربوطقسمتخصوصبهوموافقتنامهمفادبرخیکهگفتتوانمیاغراقبدون
پذیرآسیبوطوالنیبسیارهامحدودیترفعروند. سازدمیپذیرآسیببسیارایراندشمناناقداماتبرابردرراسنداینها،
مانتضپاریسولندنواشنگتن،»جویانهصلحنیات«فقطحاضرحالدر. استپذیربازگشتنیزوخارجیتأثیربرابردر

.استشدهاحداثشنرويموافقتنامهاینساختمانواقع،در. دهدمیراآناجراي

ردایران،ازهاتحریمرفعروندوشدندقیدسنددرکهتهرانفعالیتبرنظارتهايمکانیزمکهگفتتوانمیاغراقبدون
درطنابنایسرآنتازه. شدخواهدتبدیلایرانخارجیسیاستبلکهاقتصادتنهانهکنترلبرايقالدهکوتاهطناببهآینده
دضسیاستازامتناعبهکهایرانگرايغربمحافلبهموافقتنامهاین. نیستندایراندوستکهداردقرارنیروهاییدست

راهطرفدارانآیاولی. دهدمیخوانیرجزبرايايبهانهکنند،میدعوتغربباروابطسازيسالمومنطقهدرآمریکایی
هبموافقتنامه«گیريموضعباودارنددست»مقاومتاقتصاد«توسعهدرکهزیاديمردمواسالمیجمهوريمستقلتوسعه
دارند؟خوشحالیوخرسنديبرايدلیلینیستند،موافق»موافقتنامهخاطر

ولتدودیگرجمهوررئیسسفیدکاخدرکهشدخواهدمصادفزمانیباموافقتنامهایناساسیمفاداجراياوجکهافزودباید
سیعیومجالصورتایندرکهپیداستناگفته. نیستند»ایرانباروابطبهبود«هايوعدهپایبندآنها. نشستخواهنددیگر
.شدخواهدفراهموینسندنصوروحازاستفادهسوءبراي

جدید!مبارزهبادزنده–استیافتهخاتمهمبارزه

درشوربرايروز60–ابهامروز82یعنی. بگذردمتحدهایاالتکنگرهدرشدیدبررسیوبحثبوتهازباید»وینپیمان«
. بودنخواهدايسادهکارهمایرانمجلستصویبازسنداینگذراندن. استپیشدر-اولگیريرأيتاروز22وکنگره

.کنندرعایتبایدکهدارندقرمزيخطوطهنوزتهرانوواشنگتنسیاسینخبگان

یناازیکهردراستممکن. کرداضافهاینجابهرااتمیانرژيالمللیبینآژانسکارومللسازماناداريترتیباتباید
نخستاهو،نتانیبیبیتوسطکنونتااسراییل. نیستاینحتیاساسیمشکلولیبیفتدايمنتظرهغیرهاياتفاقمراحل

لمحافکهحالیدراستنامیده»تاریخیفاحشاشتباهوتروربرابردرتسلیم«راموافقتنامه2اینخود،گسیختهلجاموزیر
بابارزهماینکهوداشتنخواهداهمیتیکوچکتریناویوتلبراي»وینپیمان«شرایطکهکنندمیاعالمپردهبیحکومتی

.یافتخواهدادامهاستفادهقابلوموجودوسایلهمهبهتوسلباایرانايهستهبرنامه
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یشرطبههمآن. کردخواهداحساسراهاتحریمرفعمثبتنتایجآیندهسالیکتااقلحدفرصتبهتریندرایرانیجامعه
حتوايمدربارههنوزآژانسکهکردفراموشنبایدولی. نگیردراموافقتنامهاجرايآغازجلوياتمیانرژيالمللیبینآژانسکه

پنهان«بهتهرانکردنمتهمبرايبهانهبهتریناینکهداردجديهايسئوال2003سالازقبلتاایرانايهستهبرنامه
اسالمیجمهوريحاکمیتحقکهکردخواستدررابیشتريشفافیتتوانمیاساسهمینبر. است»انعطافعدموکاري

.کردخواهدتحریکراتهرانسیاسینخبگانشدیدنارضایتیوکردهنقضرا

نشدهتهگذاشپایانینقطه»ایرانايهستهپرونده«دروینموافقتنامهامضايباکنند،میتلقینمابهکهآنچهازنظرصرف
برايایرانیضدائتالفابزارعنوانبهسیاسیواقتصاديهايتحریمیعنیترمهممسألهبرتنهاپروندهاینخودزیرااست

قرمزخطکارآمد،چماقاینازامتناع. استنهادهسرپوشنیست،آنهاطبعبابکهتهرانخارجیسیاستخط»تصحیح«
کهارضمانتیهیچامرنهایتدروینپیمان. استمیانهونزدیکخاوردرآنهامتحدانولندنپاریس،واشنگتن،برايواقعی

فعالً.استزودرسفعالً»تاریخیموافقتنامه«دربارهشعفوشوراین،بربنا. کندنمیفراهمبکشند،دستابزاراینازآنها
.استشدهبرنده»آیندهدرآننواقصاصالحوموافقتنامهخاطربهموافقتنامه«اصلفقط

******

سازشسندیککهاستآنراهدرمبارزهمرحلهمامنظور. استدادهخاتمهمعینمرحلهیکبهوینمذاکراتپایانواقعاً
رایطشوآمیزصلحاتمیانرژيبرايتهرانحقالمللیبینشناساییوایرانايهستهبرنامهمسألهفصلوحلبهکهآمیز

امضاهايجوهروکندفروکشپیروزيآهنگاینکهمحضبهولی. برسدامضابهوشدههماهنگبتواندبدهد،امیدمربوطه
اینکهگفتاطمینانباتوانمیاکنونهم. شودمیشروعآناجرايراهدرمبارزهجدیدمرحلهشود،خشکموافقتنامهپاي

لهتبالکنرويازکهراپیشینمرحلهدستخوددراماتیکحالتوطرفینرویاروییسطحاحساسات،شدتنظرازمرحله
.بستخواهدپشتازشد،اعالممابهوین»کوبورگپاالس«
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وینتوافقاتازبعدایرانیگازونفت
ایگور پانکراتنکو

خیالنظرازکهشایعاتی»وینپیمان«اصطالحبهامضايازبعد
ازبخشیمیاندربندد،میپشتازراهمدیگردستبودنانگیز

عده. شودمیپخشجهانیکاريشبهمحافلدروایرانیتجاري
خارجیتجارطوالنیصفوکشوراقتصادبارانسرمایهمنتظراي
دربارهدیگران. هستندباشند،بازارهايقسمتتوزیعمنتظرکه

مفسران،عقیدهبه. کنندمیصحبتگازونفتهايقیمتسقوط
روزهاهمینازیکیدربایدمنفیومثبترویدادهاياینهمه
.بیفتداتفاق

قتصاداازکاملانزوايیکدروینمذاکراتازقبلتهرانگویاکهکندمیبروزبرداشتاینخاطربهخفیفهیسترينوعیک
حریمتاوجمرحلهدرحتیاروپااتحادیههايکمیسروواشنگتنکهچرانیستدرستقطعاً ادعااینولی. بردمیسربهجهانی

به2012سالدرکهايدوگانهضربه. کنندمنزويجهانمابقیازکاملطوربهراایرانتجاريبخشبودندنشدهموفقها
اتامکانبرطبیعتاًبود،سویفتسامانهازایرانکردنمنفصلونفتصادراتتحریمشاملوآمدواردایراناسالمیجمهوري

.نشدمنجرایرانکاملانزوايبهولیگذاشتجدياثرخارجیتجارتزمینهدرتهران

بهوشدهجداآمریکاواروپامالینظامازایرانخصوصیودولتیهايبانکاتفاقبهقریباکثریت2014سالپایانتاواقعاً 
از. بودندبرخوردارخارجیتجارتزمینهدرمعامالتانجامبرايیورووآمریکادالرخریدبرايناچیزيامکاناتازعلتهمین
تجارت. ورزیدندمبادرتیوروودالربدونهاپرداختهايطرحازفعالاستفادهبهمرحلهآندرشرکایشوتهراندیگر،سوي

واکستانیپسیگارچینی،موبایلهايتلفن. یافتچشمگیريگسترشپاکستانوافغانستانعراق،ترکیه،باایرانفرامرزي
صالحمازاستفادهباعراقجنوبیقسمتشهرهاي. شدمیایرانواردسیالبصورتبهجنوبیکرهساختخانگیبرقیوسایل

.ودبتهرانغربیقسمتدرهیپرمارکتساختمشغولالفوتینمجیدبزرگشرکت. شدندمیبازسازيایرانیساختمانی

نی،چیهايشرکتباایرانیانمشتركهايطرحکهنبودکاردرایراناقتصاديکاملانزوايگونههیچهاتحریماوجدرحتی
. ودشگرفتهنظردرگفتگوادامهبرايبایدحتماً واقعیتاین. ادعاستاینمصداقخارجیکلیطوربهوجنوبیکرههندي،

اهدشماکهمعناستبداناینآیاولی. کردبازترراآناليفقطوینپیمان. بودنشدهبستهکاملطوربههرگزایراندرب
.رسدمینظربهبعیدچیزيچنینشد؟خواهیمدرباینجلوينظیربیازدحام



201527یهژوئ–46شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

جوانآنهااکثرکهداردجمعیتنفرمیلیون81کهعظیمیبازارتردید،بدون. دهیممیتوضیحراخودگیرينتیجهاینعلت
فروشمشغولکهخارجیهايشرکت. داردزیاديجذابیتواقعاً هستند،آلیایدهکنندگانمصرفغربیتعبیربهلذاوهستند

منظوربهاکنونهمهستند،دارووخانگیوسایلهمراه،هايتلفنتافودفستايزنجیرههايشبکهازاعممختلفهاي
ايهشاخهبهاگرولی. کنندمیحسابرااحتمالیسودوکنندمیتهیهرونماییمراسمایرانیبازاردرخودحضورگسترش

.نیستسادگیاینبهاوضاعکنیم،نگاهانرژيوصنایعدرگذاريسرمایهواقتصادترجدي

خارجیگذارانسرمایهقدیمیوجدیدهاينگرانی

اندازمچشبامقدماتیموافقتنامهیکاین. کردندارزیابیهست،کهايگونهبهراوینپیمانالمللیبینبزرگهايشرکت
بازاردرحضورهايبرنامهخودعلنیغیرجلساتدرهاشرکتسرانکهاستدرست. باشدمیاجرالحاظبهمبهمنسبتاً
. نیستهابرنامهجزچیزياینولی. کنندمیاعزامهواکردنبوبرايتهرانبهراخودفرستادگانوکردهبررسیراایرانی
وفقماست،گذشتهالمللیبینمیانجیششوایرانبینوینتوافقاتامضايزمانازکهروزيچندطیهاشرکتاینسران
نیزودهدنمیراهاتحریمناپذیريبازگشتضمانتوینپیمانحاضرحالدر: کنندصادروطراحیراخودحکماندشده

.ندارداروپااتحادیهومتحدهایاالتقوانینوالمللبینمقرراتوحقوقدرتغییراتازايپشتوانه

کهنسیتروئوپژوفرانسويهايشرکتجملهازاند،داشتهفعالیحضورایرانیبازاردرکنونتاکههاییشرکتبراياوضاع
کهاندکردهاعالمهاشرکتاینسران. استترسادهکرد،میهمکاري»خودروایران«ایرانیخودروسازيعظیمشرکتبا

آیندهالساوایلحتییاجاريسالپایانتاکاراینولیگیرندسرازراایرانیهايشرکتبهترکیبیقطعاتصدوردارندقصد
راایرانیهايکارخانهدرخودروهاترمدرنهايمدلمونتاژهايطرححاضرندفرانسوياندرکاراندست. شدنخواهدشروع
.شوداعمالمتحدهایاالتواروپااتحادیهقوانیندربایدالزمتغییراتآن،ازقبلولیدهندقراربررسیوبحثمورد

راخودکارتهران،باهمکاريازايدرمیلیونیچندینهايجریمهوهاتحریمغوغايغرب،باایرانروابطدرتنشهاسال
درجه180اندازهبهآنیکدراوضاعکهدارندهراسوکنندنمیاعتمادوینپیمانبهفعالًبزرگهايشرکت. استکرده

.دهندمیخرجبهفراوانیاحتیاطیایرانیبازاردرخودحضوراندازچشمزمینهدردلیلهمینبهوبچرخد

توافقاتهمه. استنشدهلغوکنونتاتهرانعلیههاتحریممورددراسنادازیکهیچ. استدركقابلآنهاگیريموضع
بعداًالمثلضرباینصحتکهترسدمیریسمانازگزیدهمارکهگویندمی. دارندوجودلفظیسطحدرفقطفعالًسیاسی
منیاکارایرانبابلندمدتبزرگهايطرحشروعکهکنندباورتادارندنیازتوجهیقابلوقتبههاشرکت. شدخواهدروشن
روپاااتحادیهومتحدهایاالتقوانینسو،یکاز. کنندتلقینهاشرکتبهراواقعیتاینکنندسعیبایدطرفدوهر. است
ترشفاف،کندتغییرجديطوربهبایدایرانقوانیندیگر،سويازواستپیچیدهوطوالنیروندیکاینکهشوداصالحباید
.شدخواهدیلتبدایرانینخبگانبینشدیدبحثموضوعبهنیزکاراینکهاستبدیهی. گرددتطبیقمتغیرشرایطباوشود



وینتوافقاتازبعدایرانیگازونفت28
.............................................................................................................................................................

استمهمیکلمهنفت

هولناکیخوابکرد،خواهدغرقراهاقیمتوشدهسرازیرجهانیبازاربههاتحریملغوازبعدگویاکهایرانینفتسیالب
زایشافهايوعدهباوشدهظاهرآنهاجلويزنگنهنامداربیژنشبحشبهرگویا. کندمیناآرامرامفسرانازبسیاريکهاست
میاقیاتفچنین. اندازدمیسردعرقبهراهاآنبشکه،میلیوننیموچهاربهقریبتاایراننفتروزانهتولیدفردايیاامروز
مقاماتثانیاً،. شدخواهدحاصل2020سالتاتنهانفتتولیدایناوالً،. شرطدوبهولی. استواقعیرقماینوبیفتدتواند

،سعوديعربستانامکاناتازفنیتوسعهسطحنظرازفعالًکهزیرساختیبازسازيدردالرمیلیارد70اقلحدبایدایرانی
.کنندگذاريسرمایهاست،ماندهعقبروسیهومتحدهایاالت

SVB EnergyرئیسوحشوريساراوPIRA Energy Groupازراسگارينظیرغربیکارشناسانمعتبرترین
Internationalبشکههزار800الی500برابرایراننفتتولیدافزایشاکثرحدآیندهماه8-12تاکههستندعقیدههم

بازاربهنفتبشکهمیلیون94حدودروزهرامروز: کنیدمقایسهدیگررقمدوبارارقماینتوانیدمیحاالو. بودخواهدروزدر
تاتقاضا2016سالدرکهشودمیپیشبینی. استباالتربشکهمیلیون92,5ازتقاضاکهحالیدرشود،میعرضهجهانی
یانیهبنهو–ایرانینفتواقعیحجمخاصیتکانهیچبدوناستقادرجهانیبازار. یابدافزایشروزدربشکهمیلیون93,9
.کندهضمآسانیبهرا–زنگنهوزارتخانهسیاسیجویانهغرضهاي

شکنفتدرکهاستاينرفتهفروشبهولیشدهتولیدنفتازبشکهمیلیون40صاحبتهرانامروزه. بزنیمسادهمثالیک
الماعرانفتمقادیراینخریدبهعالقهژاپنوجنوبیکرههند،چین،وینپیمانامضايازبعد. شودمینگهداريانبارهاوها

دتممیاندرنفتهايقسمت. نبودباالچندانهاقیمتاخیرروزهاينوساناتونکردتوجهحتیمعاملهاینبهبازار. کردند
نفت،واقعدر. جهانیاقتصاداوضاعخاطربهبلکهبازاربهایرانینفتسیالبورودعلتبهنهولی. گذاشتخواهدتنزلبهرو

عربستانگیريموضعبلکهتهرانرفتارنه. کردنخواهدچندانینفوذنفتبازارگذاريقیمتدر2016سالپایانتاایران
.شدخواهدتبدیلايکنندهتعیینعاملبهزمینهایندرمتحدهایاالتوسعودي

بدین. اندبردهباالروزدربشکهمیلیون10,4یعنیممکنسطحباالترینبهراخودنفتتولیدگذشتههايماهدرهاسعودي
االییبدرآمدهاينیزوبازارمکملسهمولیدهیدافزایشراخودتولیدتوانیدمیشما«کهشدفرستادهپیامتهرانبهوسیله

حدودمبرايکههستندنیروهاییهممتحدهایاالتدر. »کردنخواهیددریافتاید،بستهامیدبدانهاتحریمرفعازبعدکهرا
عکسمنکهشودذکرآالسکاازسناتورمارکوفسکیلیزاتازهگزارشاستکافی. کنندمیتالشایراننفتصادراتکردن
یاالتاکنندگانتولیدکهزمانیتا: «استسفیدکاخبعديدولتوفعلیدولتازآمریکانفتیالبیواحددرخواستکننده
.«شودتضعیفنبایدایرانعلیهنفتیهايتحریمنیاوردند،دستبهجهانیبازاردرراخودسهممتحده

نشودفراموشهمگاز

د،شمطرحوینتوافقاتامضايازبعدبالفاصلهکه»انرژيبخشدرایرانیانقالب«دربارههاپردازيخیالبودناساسبی
.رسدمیاثباتبهمعاصر،جهاندوماساسوپایهگاز،بازارتحلیلوتجزیهضمن
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ایناحتیاج. داردوجوداسالمیجمهوريگازصنعتدرکهاستدادهاطالعمسایلیازبارهاکنونتا»روایران«خبريآژانس
اکتشافبزرگذخایردومیندارندهکهایران. شودمیبرآورددالرمیلیاردهادهمعادلخارجیهايگذاريسرمایهبهبخش
تولیدگازمکعبمترمیلیارد173گذشتهسال. استدوررهبريازگازتولیدزمینهدراست،روسیهازبعدجهانگازشده
یآمریکای: بدانیمراچهارممقاماینواقعیمعناينیستبدولیکردندصحبتایرانچهارممقامدربارهگروهیهايرسانه. شد
. هستندمکعبمترمیلیارد728با) کانادا،سوریهمتحده،ایاالت(گازکنندگانتولیدبزرگترینمیاندراولمقامصاحبها
مکعبمترمیلیارد135باچینحتی. استنزدیکبسیارایرانبهوداردقرارمکعبمترمیلیارد161باقطرپنجممقامدر

.برسدایرانبهتواندمی
17. شودحفظآنهادهیبهرهتاشودمیتلمبهنفتقدیمیهايچاهبهمکعبمترمیلیارد30حدودگازفعلیتولیداتاز

5متحدهایاالتدروشودمیسوزاندهمکعبمترمیلیارد7-8حدودروسیهدر(شودمیتبدیلمشعلبهمکعبمترمیلیارد
بهکاملباًتقریطوربهگازتولیدساالنهافزایش. استگازانتقالهايلولهپایینظرفیتنتیجهاینکه) مکعبمترمیلیارد
هیچوکندحرکتمثبتیمسیردرهاتحریمرفعزمینهدروینپیماناگرحتی. یابدمیاختصاصداخلیمصرفرشدتأمین

ذاريگسرمایهدالرمیلیاردهاگازبخشدرنزدیکآیندهدرکنندجرأتخارجیگذارانسرمایهاگرحتیونکند،بروزمشکلی
گازمکعبمترمیلیارد20الی10میزانبهاکثرحداروپاوترکیهبهراخودصادرات2020سالتاتواندمیایرانکنند،

.دهدافزایش
دیداًجبروکسلمقامات. کردخواهداستقبالروسیصادراتجایگزینگازعنوانبهایرانیگازازاروپااتحادیهکهاستطبیعی
میاديزیبحثاروپااتحادیهبهانرژيهايحاملکنندهصادرعنوانبهایرانبالقوهتوانکردنبالفعلنظیرکمفرصتدرباره
کمترونیسترؤیاوسیاستجزچیزياند،شدهبیانجدیداًکهبروکسلهاياندیشهازبسیاريمانندهاحرفاینولی. کنند

ممستلزجهانبازارهايبهایرانیگازآورسرسامورود. باشداستواراقتصاديمحاسباتبرکهداردشباهتجديتمایالتبه
نههآیندکارلذاواستایراناقتصادبخشاینايریشهبازسازيوزیرساختکیلومترهاهزارگذاري،سرمایهدالرمیلیاردها

لی،داخکنندگانمصرفباهاقرارداددرکنونتامدتمیاندرگازتولیداحتمالیافزایشحتیباالخره. استنزدیکچندان
.استیافتهاختصاصمشتریاناینبهدیگرانوعمانترکیه،پاکستان،

زامتحدهایاالتکهاستدرست. داردحضورجاهمهسیاستزیراکرداضافهاقتصاديواقعیتاینبهراسیاسیعواملباید
معنیانبداینولی. کندمیاستقبالایرانگازازاستفادهباروسیگازبهوابستگیبیشتريچههرکاهشبهاروپاتمایل
مهراخودکااليآمریکا. بیاندازندایرانگازصنعتآغوشبهراخودخیالبیدهداجازههااروپاییبهواشنگتنکهنیست
.داردفروشبراي

******
برقورودوایراناقتصادسریعرشدسرآغازبههاتحریمبارابطهدرآنمبهمقسمتخصوصبهووینتوافقاتکالم،جان

در. استروزنرخبهوجویانهغرضموردایندرهاصحبتهمه. شدنخواهدتبدیلجهانیهايبازاربهکشوراینآساي
تحریمعرفجديوواقعیعواقباولینایراناقتصادنهایی،توافقاتاجرايدرتأخیرومناقشاتنبودندریعنیفرصتبهترین

بودنامنبهتادارندنیازمدتهمینبهتقریباًخارجیگذارانسرمایه. کردخواهداحساسآیندهسال1-1,5تااقلحدراها
هرانتبرايویندرشدهامضاتوافقاتکهگفتتوانمیآنازبعدفقط. کنندپیدااعتقاداسالمیجمهوريدرگذاريسرمایه

.داردواقعیاهمیتجهانبقیماو
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»وینپیمان«پیرامونداخلیمعادالت: تهران

موافقتنامهیکازکشوراینبرحاکمنخبگانوایرانیجامعهبراي»وینپیمان«
اینامضاي. داردبیشتريمراتببهاهمیتايهستهبرنامهدربارهسادهنهایی
جمهوريمختلفاجتماعینیروهايبینسیاسیمبارزهجدیددورسرآغازسند

ورکشبعديتوسعههايگزینهازیکیانتخابسربرمبارزهاین. باشدمیاسالمی
زاامتناعیااسالمیانقالباصولبهپایبنديوغربیضدفعلیخطحفظیعنی

سیاستدرهاسازشازمملوحسابگرانهسیاستکردندنبالوداخلیگستردهاصالحاتاجرايمتحده،ایاالتبارویارویی
.اندازدمیمخاطرهبهرااسالمیجمهوريمبانیوهاارزشخودبهخودکهاستخارجی

رئیسبهمندعالقهمحلیهايروزنامهدرمندرجقدردانیوستایشازمملومقاالتوتهرانهايخیاباندرمردمشوقوشور
محافلنای. نکردبرقرارارتباطآنهاقلبباونگذاشتهاثريدولتیکارمحافظهمحافلبروي،طلباصالحتیموروحانیجمهور
راتتغییوجامعهانحطاطکنندهنگراننشانهوضعاینآنها،عقیدهبهزیرادادندنشانخودازرافهمقابلنگرانیواحتیاط

اظهاربدانتهرانهايخیاباندرمردمکهآنچهلذاوگیردنمیبردرراکشورتمامتهران. استجامعهروحیاتدرجدي
دریافتازبعدپایتختجامعهازبخشیکهاشتیاقیولی. باشدایرانیانسایرتفکراتکنندهمنعکسحتماًنبایدکنند،میعالقه
ايهریشهجامعهدر»طلباناصالح«هايدیدگاهدادنشانوضوحبهدیگرباریکدادند،نشانخودازوینپیمانامضايخبر

گستردهاندازهچهتاایرانخارجیوداخلیسیاستدر»بزرگاصالحات«ازآنهاحمایتاینکهواستدواندهعمیقیچقدر
.است

وشوروخوشحالیدستخوشقدراینکهایرانیجامعهازبخشی. کندنمیپیدابدهکارگوشویننهاییموافقتنامهازانتقاد
سیاربهايضمانتعوضدرایرانکهاستاینآنودهندتشخیصراوینپیمانعیببزرگترینتوانندنمیاند،شدهشعف

همانکههاییتحریمآنازوشودشناختهکند،نمیتهدیدراغربکهکشوريعنوانبهآیندهسال5-8تاکهناپایداري
.استگذشتهخودحقهحقوقازبخشیازشوند،رفعکرد،اعمالتصنعیبهانهبهغرب

کرفچنینعاديانسان. گیرندنمیبهرهواقعیتباطرفانهبیبرخوردومنطقازحاضرحالدرایرانیجامعهازبخشیولی
لجاجتادامه. نداشتوجودجایگزینراههیچولینباشدآلایدهرسید،امضابهویندرکهايموافقتنامهشاید: «کندمی

بلیغاتتبزرگموفقیتتفکر،طرزاین. »شودمنجرجنگبهحتیوباشدداشتهدنبالبهترمنفیعواقبتوانستمیایران
گویاکهدهندجلوهايگونهبهراموضوعشدندموفقآنها. استروحانیجمهوررئیسبهنزدیکمحافلازطلباناصالح

وجوددیگريحلراهکهکنندتلقینجامعهبهشدندموفقآنها. استدادهنجاتراایرانهست،کهشکلیبهموافقتنامه
حریمترژیماوجباکهاندشدهکشوراقتصاديواجتماعیمسایلازاجتماعینارضایتیموجسوارواقعدرطلباناصالح. نداشت

بههاتحریمازرهاییمنطقاینچارچوبدر. نمودنداعالمکشورهايمصیبتهمهریشهراهاتحریمآنها. گردیدمصادفها
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معرفیاند،شدهجمعهاسالطولدرکهکشوراقتصاديواجتماعیمسایلهمهگشايگرهعنوانبهشده،کهبهاییهر
.گردید

در5+1گروهاعضايسایرومتحدهایاالتبهجديهايگذشتبهزدندستاجازهجامعهازشدندموفقمفاهیمجعلباآنها
. دنمودنخنثیراکارانمحافظهاصطالحبهسويازویندرخودرفتارازانتقادآنباهمزمان. کننددریافترامذاکراتجریان
آنهاهبخواستندمیگویاکهجامعهوحاکممقاماتخفیفشانتاژونهاییموافقتنامهتداركزمینهدرواشنگتنبههاگذشت
جملهزا،»شدنخواهدفراهمدیگريشانسزیراکنیمگذشتمعینیهايزمینهدرموافقتنامهامضايبرايباید«کهبگویند

منتشرخبريRaja Newsسایتدروینپیمانانعقادازبعدروزچند. بودمذاکراتدرطلباناصالحعملشیوههاينمود
محدودیتاینلغوبهچینوروسیهپشتیبانیباداشتندواقعیفرصتتسلیحاتیتحریمزمینهدرایرانیکنندگانمذاکرهکهشد
حریمتتمدیدباوکردهخودداريمسألهاینبربیشترتأکیدازظریفجوادریاستبهنمایندگیهیأتولییابنددستها

اویرازشدالوروفسرگئیحتیتعجبباعثسازشبرايظریفجوادآمادگیاین. کردسازشدیگرسالپنجتاتسلیحاتی
.بودشدههماهنگواقعدر5+1گروهدیگراعضايباتوافقاتقسمتاینکهبودآمادهتسلیحاتیتحریمکامللغوبراي

رايبعلتهمینبهطلباناصالح. شدخواهندشناختهبیشترمذاکراتروندباریکوحساسنکاتاینزمانیگذشتازبعد
کوممحراپیروزمندان«معروفقولبهزیراکننداستفادهآنهاستنفعبهکهایرانیجامعهفعلیروحیاتازدانندمیمهمخود
واهدنخخطرناكچنداناصالحاتآغازوکارانمحافظهبرپیروزيازبعدمذاکراتباریکنکاتدربارهاطالعاتولی»کنندنمی
.بود

»خزندهاصطالحات«برنامه

ارهدربنهاییسادهموافقتنامهازتروسیعراوینپیماناهمیتایرانسیاسینخبگاناست،شدهاشارهفوقدرکههمانطور
بهجامعهبازسازيرونداندازيراهامکانراآنجمهوررئیساطرافیانمیانازطلباناصالح. دانندمیایرانايهستهبرنامه
یرانامجددهمگرایی«خطکردخواهندسعیخارجیسیاستزمینهدر. کنندمیتلقیبازفضايودمکراسیگسترشسوي

بسیارفرمولاین. کننددنبالرا»ايمنطقهمبرممسایلحلزمینهدرآنباهمکاريگسترشوالمللیبینجامعهبا
.تاسآنمتحدانومتحدهایاالتهمهازقبلالمللیبینجامعهازمنظورکهداردتردیدکسیکمترولیاستدیپلماتیک

:کردقولنقلچندطلباناصالحبهوابستههايسایتوهاروزنامهازتوانمی

آیندهالسهادهتاآنعواقبکهگفتگوییبهپرداختنورویاروییازامتناعنظرازبایدجدیدانتظاردورتاریخیموافقتنامه«
.»باشدسازمرحلهگذاشت،خواهداثرجهانوایرانبر

کجانبه،یخصمانهاقداماتاینکهویافتهخاتمهکشید،طولسالهادهکهايمناقشهکهمعناستبدانتاریخیموافقتنامهاین«
.»استدادهسودمندمتقابالًهمکاريوگفتگوترینگستردهبهراخودجايکارشکنیوجاسوسیتحریکات،
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بایدزرگبشیطانناموفقشعار... استشفافیتوبازفضاياساسبرکشورجديبازسازيمعنیبهموافقتنامهشرایطاجراي«
جامعهوکردهبرقراررااجتماعیتوافقوحقوقبرابريقانون،فرمانرواییکهاصطالحاتیکهحالیدرشود،انداختهدانزبالهبه

.»بگیردراآنجايبایددهد،تشکیلرامدنی

ثبحبهمشخصنظریهیاسندیکصورتبهایرانخارجیسیاستواقتصادجامعه،درخزندهاصالحاتاصطالحبهبرنامه
انی،بازرگوسیاسیمحافلمنفیواکنشباطلباناصالحاستممکنزیرااستدركقابلامراین. شودنمیگذاشتهعمومی

:استروشننظریهایننکاتبرخیولی. شوندروبروآنمعیناقشاریامردمهمه

امعه،جدراسالمیانقالبپاسدارانسپاهوروحانیوننفوذکردنمحدودمعنیبههمهازقبلکهدمکراسیگستردهبرقراري-
غربی؛مصرفیجامعههايآرماننفوذراهسرازموانعرفعو»سبزجنبش«رهبرانبهسیاسیحیثیتاعاده

امراین. غربیهايگذاريسرمایهوغربیمصرفیکاالهايبرايبازدرهايسیاستاجرايو»مقاومتاقتصاد«ازامتناع-
د؛کننمیفعالیتخدماتواموالبخشدرکهاستکوچکتريکارآفرینانوخصوصیبزرگسرمایهمنافعجوابگويتماماً 

ازوسوریهازحمایتقطعمنطقه،مسایلترینمبرمزمینهدرمتحدهایاالتباهمکاريخارجی،سیاستدرهاسازش-
.افغانستانتاعربستانازشیعیبیداريجنبش

ردطلباناصالحآورسرسامپیروزيدربرگیرندهواستروشناندازههمینبه»خزندهاصالحات«طرحاجرايکاربرديراهبرد
ويتیمباهمراهجمهوريریاستدومدورهبرايروحانیحسنانتخابموجباتکردنفراهمومجلس2016سالانتخابات

.باشدمی

سعیوکنندمیاستفادهسوءآمد،وجودبهوینپیمانامضايازبعدجامعهدرکههاییامیدازکهایرانیطلباناصالحالبته
هکفهمندمینیکآنها. کنندمیدركراخودموقعیتبودنناپایداردارند،نگهزندهراهمگانیشوقوشورروحیهکنندمی

باقیقعموآنتاکهسالیطولدرولیشودحاصلآیندهسالیکتافقطتواندمیهاتحریممثبتتأثیرترینکوچکحتی
مردمهبخودشانکههاییامیدنیافتنتحققازجامعهنومیديازوکردهحلپیچیدهمسألهیککنندسعیبایداست،مانده
پیشینولتدمالیفسادوهاتحریمتوانستندمیآنهازیرابودترآسانوضعشانوینازقبل. نمایندپیشگیريکردند،تلقین

کنند؟میمنصوبخورکتکمقامبهراکسیچهاآلنببینیمولی. کنندمعرفیاقتصاديهايشکستهمهعلتعنوانبهرا

اسماعیلجوالي17روز. شوندمیتبدیلخودفریبیقربانیبهمخالفهايشخصیتخودکهباالستاینقدرشوقوشوردرجه
اصالحهايروزنامهخواندنازبعد،»سبزجنبش«رهبرکروبیمهديیاورانترینمعروفوترینفعالازیکیمقدمگرامی
سالحوادثازبعدوي. رساندتهرانبهراخودایراندردمکراسیتوسعهادامهدرشرکتمنظوربهجوالي17روزطلبان،
بزسفعالیتادامهبرايمناسبیزمانکهاستکردهفکرحاالوبودکردهمهاجرتمالزيبهسیاسیهايیورشترساز2009

رنامهببهکارانمحافظهگویايپاسخامرهمین. شدبازداشتخمینیامامفرودگاهدروکرداشتباهاوولی. استرسیدهفراها
.استشده»خزندهاصالحات«هاي
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سیاسیموازنهحفظومعظمرهبر

معادلهکردنجابجابرايوینپیمانازاستفادهبرمبنیراطلباناصالحهايطرحابتداهمانازوياطرافیانومعظمرهبر
ایدبحرکاتاینبهپاسخکهاستاینمسألهولی. بودندفهمیدهوخواندهدقتبهکنند،استفادهایرانریاستدرسیاسی

.آورندوجودبهجامعهدرشدندموفقروحانیاطرافیانکهشوددادهشوقیوشوربهتوجهباوباشدسنجیده

فکريرهبريخاطربهرهبرازامتنانوویندرشدهحاصلتوافقاتگزارشحاويکهروحانینامه. طلبدمیوقتکاراین
خویشتنباآنلحنکهپاسخی. شدارسالرهبردفتربهجوالي14روزبود،آنهاازوقفهبیحمایتوکنندگانمذاکرهفعالیت

اگر. بگذردحقوقیتصویبازوشدهمطالعهدقتبهبایدموافقتنامهمتن: «شددادهبعدروزیکفقطبود،توأمخاصیداري
.»آوردعملبهتالشدیگرطرفسويازاحتمالیتخلفاتبرابردرآناجرايازدفاعبهنسبتبایدشود،تأیید

خاطرنشانايخامنهعلیاوالً،. کردبنديجمعنهاییطوربهراموضوععلنیسخنرانییکدرجوالي18روزتنهامعظمرهبر
. داردناساسیوپایههیچکرد،وادارخودايهستهبرنامهکردنمتوقفبهراتهراناینکهبرمبنیایرانیطرفادعاهايکهکرد
رهبر. شناخترسمیتبهراايهستههايپژوهشادامهبرايایرانحقودادهتنهاگذشتبهغربهماناامر،حقیقتدر

.ماستدانشمندانهايموفقیتومردمهمهاستقامتنتیجهاینکهکردخاطرنشان

دررانایگیريموضعاینکهوبودهمتحدهایاالتبامذاکراتموضوعتنهاايهستهبرنامهکهکردايویژهتأکیدرهبرثانیاً،
تغییربالمتکبرآمریکايبهنسبتماسیاست: «گفتوي. استماندهباقیتغییربالدوجانبهروابطدردیگرمناقشاتقبال
.»باشیمداشتهنداریمقصدونداریممذاکراتدیگرجهانیوايمنطقهمسایلدربارهآمریکاباما. استماندهباقی

ازحمایتبهخیر،یاشوداجراسندایناینکهوشدهمنعقدموافقتنامهازنظرصرفایرانکهکرداعالمصریحاً رهبرثالثا،
.دادخواهدادامهلبناناهللاحزبوسوریهبحرین،وعراقشیعیانها،یمنیها،فلسطینییعنیمنطقهدرخوددوستان

ازاندطنینایرانهايخیاباندرنیزآیندهدراسراییلبرمرگوآمریکابرمرگشعارهايکهگفتخودمخاطبینبهرهبر
حضارشعفوشورکهاستآمدهايخامنهاهللاآیتسخنرانیایندربارهایرانمطبوعاتهايگزارشازیکیدر. شدخواهد

.بودرهبراظهاراتاینبهپاسخآنها،دلیکتأییدو

استعملیشیوهعنصرترینمهماینکهآیدمینظربه. کردتأییدراویندرایرانیکنندگانمذاکرهفعالیتهمزمانرهبر
دهکرانتخابکشوردرسیاسیموازنهکردنجابجاجهتدرطلباناصالحهايتالشبهواکنشدرکارمحافظهدولتیونکه
عنایتابحتیوینپیمانجامعه،روحیهبهعنایتباولیگرفتخواهدقراربررسیوبحثموردوینمذاکراتنتایجالبته. اند
.گذشتخواهدمجلستصویبازوشدهتأییدکشورسیاسینخبگانتوسطآنمعایبهمهبه

ارتباطکاراینباکهايخزندهاصالحاتوآنگسترش. شودمیختمهمینجابهغربومتحدهایاالتباسیاسیگفتگويولی
رفتارورهبرسخنان. گذاشتنخواهندفراترپاآنازوکردهتعیینایرانیکارانمحافظهکهاستقرمزخطهماندارد،
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گذشتولیشدهانجامشد،انجامکهآنچه: رساندمیراهمینوینپیمانبررسیزمینهدرکارمحافظهنخبگانمحتاطانه
.شودمیختمهمینجابهکشورداخلیدرطلباناصالحبهوغرببهماهاي

تحریمرفعابایرانملیاقتصادمشکالتکهدارنداعتقادحقبرکارشناسانوسیاستمداراناکثرکهگفتبایداقتصادمورددر
کهکردخاطرنشانداراییواقتصادياموروزیرنیاطایبعلی. نیستواقعیمسألههاتحریماینکهورفتنخواهدبینازها
.»باشدآزادروزسیاسیمالحظاتازکهاستايسنجیدهتصمیماتمستلزموداردساختاريحالتمسایلاین«

******

وگرفتهرا»خزندهاصالحات«طرحاجرايجلويکارآمدطوربهشوندمیموفقکارانمحافظهآیاکهدادخواهدنشانزمان
ایرانداخلرددارد،کهدیگريعواقببرعالوهوینپیمان. خیریاکنندپیشگیريخودمخالفاننفعبهسیاسیموازنهتغییراز

واجتماعیاموردرشدهانباشتهمشکالتمعاصر،هايچالشتردید،بدون. استکردهاندازيراهراسیاسیجديفرآیند
ستنادردیدگاهخالفبر. کندمیایجابراملیاقتصادساختاروامورمدیریتجامعه،درتغییراتصورتبهپاسخاقتصادي
نهاآنهولی. کنندمیدركراواقعیتاینجمهوررئیساطرافیانمیانازطلباناصالحاندازهبهایرانیکارانمحافظهعمومی،

همهازراجامعهدرسیاسیتعادلواجتماعیثباتاسالمی،جمهوريهايارزشازحفاظتبلکهاصالحاتراهدراصالحات
.دانندمیمهمتر
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شویم؟میجداهماز»وینپیمان«انعقادازبعدتهرانومسکو
ایگور پانکراتنکو

پیمان«اصطالحبهانعقادنتایجبارابطهدرروسمفسرانلحن
موارداکثردرایران،ايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهیعنی»وین

غربتهران«کهکنندمیادعاآنها. استتوأمنومیديوبدبینیبا
نفتوشودمیقطعروسیهباهمکاري«،»استکردهانتخابرا
اقتصادبهوکشاندهسقوطبهراانرژيهايحاملبازارایرانیگازو

پایههانگرانیاینآیا. »کردخواهدواردجدیدضربهیکروسیه
نگرانیاینآیا. نیستتردیديموردایندردارد؟واقعیاساسو

.پرداختمسألهظریفهايجنبهبهبایدکهاینجاستدرشد؟خواهدتبدیلمسکوبرايناگوارواقعیتبهفرداازها

از. استتوأمداخلیمنطقفقدانبابلکهبدبینیباتنهانهروسیهبرايوینپیمانعواقبدربارهکارشناسانمتعددتفسیرهاي
راهوولاصکهکنندمعرفیروسیدیپلماسیپیروزيعنوانبهراوینتوافقاتامضايکنندمیسعیداخلیمفسرانسو،یک

گر،دیسوياز. نمودفراهمرامذاکراتروندموفقیتموجباتکهکردبنديفرمولايگونهبهراایرانايهستهپروندهکارهاي
جاایناز. شدخواهدمسکوباهمکاريقطعمبتکرکهاستتهرانکهدهدمیتشکیلرامطالباینهمهمحتواياندیشهاین
خودشورکملیمنافعبرايخوددستباکهاستبدانروسیهخارجیسیاستکامیابیاصطالحبهکهگرفتنتیجهتوانمی
.استکندهگور

ايهستهبرنامهمسایلاخیرسالهايطولدرمسکوکهمعناستبدانوبودهترعمیقمراتببهمسألهکنهامر،حقیقتدر
. گرفتمینظردراروپااتحادیهومتحدهایاالتباخودروابطزاویهازصرفاً راعامطوربهتهرانباروابطوخاصطوربهایران

کهدشمیمطرحاتوماتیکطوربهموقعیهرتهرانبامشارکتگسترشموضوع. نداشتمستقلی»ایرانیطرح«هیچمسکو
.کردمیبروزمشکالتبروکسلوواشنگتنباروابطدر

سیاستایران،مسألهزمینهدرصندلیدوبرنشستنجهتدرراخودهايتالشمسکوقدرتهايدهلیزفعاالنازبسیاري
ههمازنظرصرفوحالهردرروسیهکهکردندمیخیالآنها. نشستخواهدثمربهناگزیرکهدانستندمیايگرانهحیله

ابایران. شودبرندهمیانجی،عنوانبهخودنقشکردنمطرحباتواندمیمتحدانشوآمریکاباتهرانمناسباتدرتحوالت
آمریکاولی. نگریستمیهابازياینبهشد،میمحسوبآنشریککهمسکوبهنسبتايفزایندهاعتماديبیباوتعجب

کشریحتیگاهیوخندیدمیگنجیدند،نمیخودپوستدرخودگريحلیهازلذتفرطازکهروسسیاستمدارانریشبه
تنواشنگکهنداشتمعناییترینکوچکتشویقیکلماتولی. کردمیتشویقراآنهالزومصورتدروشدمیآنهابازي

The New York Timesروزنامهبامصاحبهدراوباماباراك. گذاشتنمایشبهراواقعیتاینوینپیمانازبعدبالفاصله
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راین،اوکسربرمافعلیشدیدنظرهاياختالفبهتوجهباکهبگویمراستوركباید. کردکمکمابهروسیه: «داشتاظهار
راکارنایايگونهبهوکردندبررسیهمازجدارامسایلاینروسیهدولتوپوتینولی. کندکمکروسیهکهنداشتماعتقاد
اینازحمایتو5+1گروهدیگراعضايوماباطرفیکدرماندنباقیبرايروسیهآمادگیاگر. کردمتعجبمنکهکردند
.»برسیمتوافقاتاینبهتوانستیمنمیمانبود،مهممعامله

دانست،میخودشایستهکهراسیاسیکارمزدکهشدآمادهآمریکاجمهوررئیسزبانازحرفهااینشنیدنازبعدمسکو
یستنبداست،شدهحلایرانايهستهبرنامهمسألهکهحاالکهکردمطرحاینطوررامسألهتر،سادهعبارتبه. کنددریافت

علومم: شددادهشدیدجوابمسکوبهولی. کنداعالمرااروپادرموشکیضدسپرسامانهتوسعههايبرنامهازمانعآمریکاکه
کیموشضدسپرتوسعههايبرنامهکردنمتوقفدربارهبحثیهیچلذاواستباقیخودقوتبههمچنانایرانیخطرکهشد
.نیستکاردراروپادر

وکردهمراهآمیزيطعنهتفسیرباراآمریکاییامتناعایناست،نزدیکسفیدکاخبهکهWashington Timesروزنامه
دستاروپادرخوددفاعیهايتالشازایرانبامعاملهشدننهاییخاطربهمتحدهایاالتکهداردانتظارروسیه: «نوشت
ردروسیهکهجاريشرایطدر. ترسیدمیهاکالهککردننابودآمریکاییاستعدادازریگانزمانازشوروياتحاد... بکشد
تصمیمنتظرمکسیمگر. »کندامتناعموشکیضدسپرازتواندمیابلهیکفقطکند،تضعیفراآمریکاییامنیتاستتالش
بود؟آمریکاییطرفدیگر

است؟شدهحذفایراندربارهگفتگوادامهازروسیهآیا

اربرديکاجرايدرشرکتتردقیقعبارتبهیاایرانايهستهبرنامهزمینهدرمیانجینقشایفايادامهنظرازمسکوامکانات
یکیهایمتحرازسرگیريمکانیزمباروسیهتوضیحقابلغیروغریبوعجیبموافقت. استیافتهکاهششدتبهوینپیمان

.استامرایناساسیعللاز

وافقتنامهمشرایطازایرانکهکننداعالمبرلین،وپاریسلندن،یعنیاروپاییترویکايومتحدهایاالتاگرکهشودمییادآوري
أيربدونآیندهروزسیظرفهاتحریمنشود،حلاختالفاتحلکمیسیونچارچوبدرمسألهاینواستکردهتخلفنهایی
نديچکهمکانیزماینبهکهروسیهدیگر،عبارتبه. شدخواهدگرفتهسرازمتحدمللسازمانامنیتشورايدرویژهگیري
. استهکشیددست»ایرانمسأله«زمینهدروتوحقازداوطلبانهداد،تنشد،تأییدمللسازمانتوسطحقوقیلحاظبهپیش
ینترمهمازیکیمتحدمللسازمانامنیتشورايدروتوحقزیرااستعجیبوجديبسیارگذشتاینکهکنممیتکرار
.دانندمیاولدرجهقدرتراکشورمانجهانمابقیکهاستآنمبانی

شرایطهببنا. تابدنمیبرراجديانتقادشود،میجبرانتسلیحاتیتحریمدربارهسازشوسیلهبهگذشتاینکههاییادعا
دفاعیهايسالحمورددر. استشدهاعالمممنوعسالپنجمدتبرايایرانبهتهاجمیتسلیحاتصدورنهایی،موافقتنامه

یحتوضالوروفسرگئیکههمانطور. استپذیرامکاناصوالًصادراتگونهاینکهاستشدهاشارهمبهمطوربهسندمتندر
مدتبرايتسلیحاتیتحریمحفظبراولازغرب. دادتنسازشبهبود،آنباآخرحرفزمینهایندرکهایرانیطرف«داد،
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آنزاطبیعتاً چینوماکهشدحاصلسازشیغربنمایندگانوایرانیانبینانجامسرولیکردمیتأکیدسال10حتیو8
ردنکطیصورتدرتنهاایرانبهتسلیحاتصدورسالپنجمدتطی. استتهرانطبعبابامراینزیراکردیمپشتیبانی
ایط،شرهمهبهعنایتبا. »استپذیرامکانمتحدمللسازمانامنیتشورايطریقازآزماییراستیوگزارشارائهترتیبات
.استضعیفکارایناحتمال

متحدهایاالتابگفتگودرمیانجیعنوانبهاینازبیشمسکوکهکنندمیتأکیدمراتباینبهعنایتباایرانیوروسمفسران
روپاییاترویکايوواشنگتن. استماندهباقیروسیهدستدرنفوذهاياهرمبرخیالبته. نداردارزشیتهرانبرايمتحدانشو

هدفبهکاملطوربهنهاییموافقتنامهاجرايدرروسیهشرکتکردنمحدودجهتدرخودگستردههايتالشازنظرصرف
.اندنرسیدهخود

آنگارسکیالمللبینمرکزبهروسیهبهبایدپایینغنايباایرانیاورانیومتننهازبیشوین،پیمانمفادبهبناهمهازقبل
صادریطباستفادهوپژوهشبرايراطبیعیاورانیوممعینمقادیرتهرانبهعوضدرمسکو. شودمنتقل) ایرکوتسکمنطقه(

. تپرداخخواهندمرکزایندرپزشکیایزوتوپتولیداندازيراهوفردوواحدبازسازيبههمچنینروسکارشناسان. کردخواهد
دربارهیروس–ایرانیقراردادترسریعهرچهانعقاداست،وینپیمانشرایطترینمهمازیکیمسألهاینحلاینکهبهتوجهبا

بدیلتمربوطهسیاسیعواقبهمهباموافقتنامهشرایطاجرايبرايتهرانآمادگینفعبهمهمیاستداللبههاکاراینانجام
.شدخواهد

گروهحقوقبرابرعضوعنوانبهروسیه. یافتخواهدادامهآیندهسالدهتاایرانازهاتحریمرفعووینتوافقاتاجرايروند
نآامکاناتاینکهولوکندنفوذروندایندرتواندمیمدتاینطولدرمتحدمللسازمانامنیتشورايدائمیعضوو1+5

تفادهاسروسی–ایرانیمناسباتتوسعهادامهبرايامکاناتاینازخواهدمیروسیهآیاکهاستاینسئوال. استیافتهکاهش
خواهدلدنبامتحدانشوواشنگتنگیريموضعبهعنایتباراوینپیماناجرايدرخودشرکتسیاستدوبارهاینکهیاکند

کرد؟

چهنویتوافقاتازبعدروسی–ایرانیروابطکهاستاینآنوداردنزدیکارتباطدیگرسئوالپاسخباسئوالاینپاسخ
خیر؟یاشدخواهدتنظیماصوالً آیاوگرفتخواهدخودبهشکلی

مقدورحدود: روسی–ایرانیشراکت

ایرانابمادوجانبهروابطبه«کهداشتاظهاروینتوافقاتنتیجهدربارهايبیانیهطیروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیر
درروسیهوجهان. »شدخواهدبخشیدهجدیدينیرومندتحركگذارد،نمیاثرآنتوسعهبراینازبیشخارجیعواملکه

.دهندقرارآزمایشموردرااظهاراتاینصداقتتوانندمیآیندههايسال

روابطاینمصلحتبارهدریاهستنددوجانبهروابطتوسعهفعالمخالفکهدارندوجودکافیاندازهبهنیروهاییتهراندر
خطیلیمبیبافقطگذشتهدرکهایرانیطلباناصالح. کندمیتقویترانیروهااینتعبیريبهوینپیمان. دارندتردید
حافلموحاکممقاماتبهايفزایندهفشاربااکنوننداشتند،دیگريچارهزیراکردندمیتحملرامسکوباشراکتتوسعه
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غرببااقتصاديوبازرگانیشراکتتوسعهدربایداینکهواستفایدهبیروسیهباهمکاريکهکردخواهندتلقیناجتماعی
.کردتمرکز

هزمینایندرروسیه. داردنیازهافناوريوهاگذاريسرمایهبههمهازقبلایراناقتصاد. دارندقويبسیاراستداللدوآنها
ظرنازغربیسرمایهکنند،رقابتغربیهايفناوريباتوانندمیروسیهايفناوريبرخیاگرحتی. شودنمیغربحریف

سهاموشرکاتأییدوموافقتبافقطتوانندمیروسیبزرگشرکايآن،برعالوه. کندمیمغلوبپاكرامسکوخودامکانات
یسرئمتأسفانه،. باشندداشتهوجوداصوالً هابرنامهاینچنانچهبپردازند،ایرانبازاردرخودهايبرنامهاجرايبهغربیداران

نترلکسهامکهشودآوردهخاطربهاندازپسبانکقضیهاستکافی. بکندکاريهیچزمینهایندرتواندنمیروسیهجمهور
داريخوداست،شدهروسیهمالکهکریمهدرکارازتمامقاطعیتبابانکاینرؤسايولیاستدولتدستدرگویاآنکننده
.هستندغربمالیمحافلسويازهاتحریمنگرانآنهازیراکردند

راغربهبمالیوابستگیوهافناورينسبیماندگیعقبیعنیروسی–ایرانیروابطتوسعهراهسربرمانعدواینتوانمی
راناسبمپاسخکهنگریستچالشیزاویهازمسألهاینبهتوانمیولی. کردتلقیالعبورصعبسدوبزرگفاجعهعنوانبه

.کندمیایجاب

. نیستدهآماکاراینبرايودهدگسترشایرانیبازاردرراخودفعالیتبالفاصلهنیستمایلغربصنعتیومالیسرمایهاوالً،
رکتشنهو-ایرانیجامعهمصرفیتقاضايارضايهاغربیبرايشود،شروعایرانبازاردرآنفعالیتگسترشکهزمانیحتی

سیعیونسبتاًجايروسیهبرايایرانیبازاردردیگر،عبارتبه. داشتخواهداولویت-باالهايفناوريبرمبتنیهايطرحدر
.ماندخواهدباقی

مشکالتهمهخوددستباوانداختهبستبنبهراخودزمینهایندرروسیهزیراگذاریممیکناررافنینظامیهمکاري
اساسبیدربارهدفعاتبه»روایران«زیرابکنیمخارجخودبحثچارچوبازنیزراگازونفتموضوع. استآفریدهرافعلی
.استنوشته»انرژيهايحاملبازاردرزمانآخر«مورددرشایعاتبودن

کامالً هايبرنامهبااتمیانرژيبخشجملهازدارند،وجودتهرانبرايچهومسکوبرايچهسودمندهمکاريدیگرهايزمینه
واگنوهاقطارصدورازاعمایرانآهنراهتوسعهزمینهدرهمکاريبوشهر،اتمینیروگاهجدیدواحدهايساختبینانهواقع

پروازتهیهازاعمفضاییمشتركبرنامهبهتوانمیهمچنین. آهنراهخطوطآوريروزبهوکردنبرقیدرشرکتتاها
تلیساین. کرداشارهزمینفضاییمداربهآنهاپرتابوضروريبسیار»سنگین«هايماهوارهمشتركطراحیتافضانورد

درکهآنچهولیشودخزردریايدربنادرفعالیتوکشاورزيبخشدرهاطرحشاملهمچنینتواندمیهمکاريهايزمینه
هکدارداندازچشمدولتیسطحدرروسی–ایرانیاقتصاديوبازرگانیشراکتکهدهدمینشاناست،شدهبرشمردهفوق
.استوسیعیاندازچشماین

کهرزیدومبادرتابریشمجدیدراهاقتصاديفضايیعنیشانگهايهمکاريسازمانطرحمهمترینبهایرانجلببهبایدثانیاً،
سترسیدتهرانبرايتواندمیپکنومسکومشتركکاراین. شودمیذکرکمتردلیلیبهولیاستترمبرمهمهازطرحاین
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ابعمناینبهایران. کندفراهماست،آمدهبرآنهاایجادصدددرشانگهايهمکاريسازمانکهرابانکینهادهايمالیمنابعبه
.داردزیادياحتیاجمالی

******

رويرانهگحیلهنشستنزمان. یابدمیارتقاتريپیچیدهجدیدسطحبهوینپیمانامضايازبعدایرانوروسیهبینروابط
انیزمایرانازهاتحریمرفعسالهدهمدتامر،حقیقتدر. استیافتهخاتمهگريمیانجیبابتکارمزدانتظاردرصندلیدو

ودخافرادباراایرانفعلیمقاماتوبکشانندخودطرفبهراتهرانآنپایانتادارندقصدمتحدانشوواشنگتنکهاست
محافلردکودتاییحتیشاید. کنندتحریکرابحرانینقطهتا»رژیمانحطاط«حتیتوانندمیباشد،الزماگر. کنندعوض
بهیچالشمسکورويپیششود،میایجادوینازبعدکهواقعیتی. کننداندازيراه»سبزانقالب«صورتبهکشوربرحاکم
تاسالزمسیاسیارادهکهاستاینکاراصل. کندمیایجابراسریعومناسبپاسخروسیهمسئولینازکهآوردمیوجود

.خیریاکنددنبالمستقلیسیاستایرانزمینهدراستحاضرآیاکهدهدپاسخصادقانهکرملینتا
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خزندهمحتاطاژدهايوادعاپرشیرپکن–تهران
ایگور پانکراتنکو

اخیرسالدهطیکهباشدمیوبودهکشوريتنهاواقعدرچین
کهاستدرست. کردمیدنبالمستقلیسیاستایرانبهنسبت

اندازهبهولیگرفتمینظردرراالمللیبینجارياوضاعپکن
موقعیهر. شدنمیمنحرفخودعاديحسابگريازهمگامیک
بهنسبتچینویژهسیاستکردندنبالملیاقتصادمنافعکه

وایرانبهنسبتغربگیريموضعچینطلبید،میراایران
امضايازبعدامروزه،. گرفتمینادیدهراایرانیضدهايتحریم

تبدیلبرايواقعیفرصتازکشوردووین،درنهاییموافقتنامه
یافت؟خواهدتحققفرصتاینآیا. اندشدهبرخوردارراهبرديشرکايبهشدن

ثبتنصابحدیکایران،علیهغربیهايتحریمجنگزماندریعنیآناقتصادوایرانبرايمرحلهدشوارتریندرچین
بود،هکردافتتاریخیاقلحدتاروسیهباویافتمیکاهشآناساسیشرکايباایرانبازرگانیتبادالتکهحالیدر. کرد

در2009سالدربود،دالرمیلیارد12برابررقماین1997سالدر. کردمیرشدمرتباً پکنوتهرانمیانبازرگانیتبادالت
2013سالدربود،میلیارد36بربالغ2012سالدرهاتحریماوجدربود،میلیارد28معادلکنندهفلجهايتحریمآستانه

.استشدهاعالمدالرمیلیارد47,5معادلنفتیصادراتاحتسابباگذشتهسالدرورسیدمیلیارد40به

واشنگتنهايتحریمرژیمتشدیدشرایطدریعنیبعدبه2009سالازکشوردوبینبازرگانیتبادالترشددیگر،عبارتبه
اکتشرتوسعهدرپکنکهکندمیثابتوجهبهترینبهارقاماینکهشدنزدیک%60بهاسالمی،جمهوريعلیهاروپااتحادیهو

یراناباچینبازرگانیشراکتتوسعهازبازدارندگیعاملبههاتحریماینکهونبردهحسابهاتحریمازتهرانبااقتصادي
.استنگردیدهتبدیل

ینامحتاطانهپیشبردوهاتحریم»کردنرقیق«برايفرصتیهرازآورد،زبانبرانگیزيهیجانهايحرفاینکهبدونچین
اینکهوبرسدامضابهبایدایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهکهکردمیاستفاده5+1گروهاعضايمیاندراندیشه

اذهانبرجامعطوربهپکن. زندمیجديلطمهمنطقهامنیتبهونیستايسازندهسیاستتهرانکردنمنزويسیاست
یاسیسونظامینمایشیهايگامواقتصاديتصمیماتپذیرانعطافتلفیقبهزمینهایندروگذاشتمیاثرخودشرکاي

.زدمیدست
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صادرلیستدرنظراینازوکردمیتأمینرانفتوارداتبهچیننیازهاي%12حدود2009سالدرایرانمثال،عنوانبه
هايامهقطعنبامستقیمرویاروییبهاینکهبدونپکن. داشتقرارسوممقامدرسعوديعربستانوآنگوالازبعدکنندگان

2010-2012هايسالدربزند،دستاروپااتحادیهومتحدهایاالتیکجانبههايتحریمومتحدمللسازمانامنیتشوراي
مذاکراتاثربرایرانیضدهايتحریم2013سالنوامبرماهدراینکهمحضبهولی. دادکاهشخرید،میکهرانفتیحجم

%48میزانبهراایرانازخریدها2014سالاولماهششطیتنهاوپرداختهوارداتافزایشبهفوراًچینشد،تضعیفژنو
.دادافزایش

تاکردندمیجهدوجدمتحدانشوواشنگتنکه2010سالدرکهکردیادآوريبایدسیاسیونظامیهايگامخصوصدر
تدابیرهبکنایهباحتیوببرندپیشراآنبرودورالمللیبینانزوايرژیمایجادطریقاز»مذاکراتبهتهراناجبار«اندیشه

یکزادوستینمایشیدیدارانجامبهچینهوایینیرويشکاريهايجنگندهازدستهیکنمودند،میاشارهنظامیاحتمالی
برقرارنظامینهادهايسرانسطحدرچینی–ایرانیهايتماسسلسله2014سالدر. زددستایرانهوایینیرويپایگاه

. اشتنددمحتواییپرگفتگويدوجانبهشراکتدورنمايوامنیتزمینهدرهمکاريمسایلدربارهایرانوچیندفاعوزیران. شد
.دندآورعملبهدیدارعباسبندرازچیندریایینیرويناوهايخاتمهدروپرداختهنظامیمعتبرهايهیأتتبادلبهطرفین

چینی–ایرانیشراکتپیچیدهظریفنکات

درخشانقللسويبههموارراهعنوانبهراپکن–تهرانمناسباتچنانچهبودخواهدصداقتازدوروبچگانهکاريولی
اخیرسالبیستتاریخچه. کنیممعرفیچینی–ایرانیدوستیآفتابنوردروابربیهمیشهآسمانزیرراهبرديشراکت

پکنوتهرانبینهمکاريراهبرديزمینههیچ. استبودهنشدهاجراهايطرحوهاشکستشاهدکشوردواینبینروابط
.باشدنداشتهکفشدرریگیکهنداردوجود

قرارداد1993سالدر. بودندکردهمنعقدايهستهعرصهدرهمکاريدربارهپروتکلچندایرانوچین1990هايسالاوایل
غربیجنوبقسمتدرمگاوات300ظرفیتبادیگرنیروگاهیکساختوبوشهراتمینیروگاهساختتکمیلدرپکنشرکت

اورانیومسازيغنیواحدیکاصفهانحومهدرچینکهکردندتوافق1995سالدرطرفینآن،برعالوه. رسیدامضابهایران
همکاري1999سالدر. برودآنفشاربارزیردادترجیحچینکهشدروبروواشنگتنعصبیواکنشبامذکورتوافقات. بسازد

.شدقطعاتمیانرژيزمینهدرچینوایرانبین

ووپخانهتموشکی،وسایلزمینهدردفاعیصنایعهايفناوريبرخیبلکهشدهساختههايسالحتنهانهمعینیزمانتاپکن
2008سالسپتامبرماهدرکشوردوبینفضاییهمکارينتیجهدر. بودگذاشتهایراناختیاردرراجنگیهايشناورساخت
.شدپرتابفضاییمداربهچینیکنندهحملکمکبهEnvironment-1نامبهکشوردومشتركساختماهواره

انرژيالمللیبینآژانسحکامشورايقطعنامه2009سالدر. کندواداردومگذشتبهراچینشدموفقمتحدهایاالتولی
قمشهرنزدیکیدراورانیومسازيغنیدومواحدساختدربارهاطالعاتکردنپنهانخاطربهراتهرانکهشدصادراتمی

اینبهآمریکاییطرفالبته. کردفراهمایرانعلیهمللسازمانامنیتشورايهايتحریماعمالبرايايبهانهوکردهمحکوم
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کاخدرپسسوکندصادراسلحهتایوانبهگرفتتصمیمابتداواشنگتن. شودمتوسلنشدهپنهانشانتاژبهشدمجبورمنظور
.نمودپابرراتبتمعنويرهبرالمادااليازشکوهباپذیراییسفید

-18روزهايدرکهچینبهمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكرسمیسفرازقبلهفتهدونمایشی،هايگاماینازبعد
آنها. شدندپکنواردآمریکاملیامنیتشورايفرستادگانبادرجفريوراسدنیسگرفت،صورت2009سالنوامبر15

موقعآنتاروسیه–ماندباقیراهبرديانزوايحالتدرایرانبهنسبتخودگیريموضعباکهچیناگرکهفهماندندصریحاً 
فنیامینظهمکاريبرنامهاجرايوندادهتنایرانبهنسبتگیريموضعتشدیدبه–بودکردهقبولراآمریکاییبازيقواعد

پکنهبنسبتمتحدهایاالتغیردوستانههايگامکند،وتورامللسازمانامنیتشورايایرانیضدقطعنامهونکندمتوقفرا
.داشتخواهدتريگستردهمراتببهابعاد

متحدانوهاآمریکاییباآشکارمناقشهازگرفتندتصمیموکردندسنگینوسبکراقوتوضعفنقاطهمهچینمسئولین
متقابالًهايهمکاريبهتانمودنداستفادههاتحریمرژیمدرهاسوراخهمهازحالعیندرولی. شوندمنصرفآنهااروپایی

اهتحریمزدندورسیاستعملدرچینکهدهدمینشانبازرگانیتبادالتزمینهدرتغییرات. دهندادامهایرانباسودمند
.استنکردهفراموشراتصمیماتآنتلخمزهایرانیطرفولی. کردمیدنبالرا

هسرمایبامشکالتگازي،ونفتیمشتركهايطرحزمینهدرگاهیازهرکهپکنوتهرانبیناقتصادينظرهاياختالف
ایانشکند،میبروزچینیکاالهايبرابردرخودبازارهايازتهرانشدیدحمایتسیاستوایراناقتصاددرچینیهايگذاري

رودوبرايرادرهاهمهندارندقصدوکنندمیدفاعداخلیکنندگانتولیدمنافعازایرانیمسئولین. استايجداگانهبحث
درمتفاهسوءبروشدهروبروچینیتجارآشکارناراحتیباامراینکهاستبدیهی. کنندبازچینساختمصرفیکاالهاي

.افزایدمیکشوردوبینروابط

تهرانادعاهاي

ردگیريموضعازپکنرفتنطفرهسیاستازراخودناراحتیمراتبگاهیازهرنیزاقتصادازغیرهايزمینهدرتهرانولی
مقامات. تاسچین»استثناییشریک«عنوانبهایرانشناساییمسألهآنهاترینمهمکهکندمیابرازمسایلسريیکقبال

پکنوسطتاتوماتیکطوربهبایدکند،میاتخاذآمریکاییضدپیگیرانهمواضعایراناینکهبهتوجهباکهدارنداعتقادایرانی
. مایدندریافترافنی–نظامیوسیاسیاقتصادي،مربوطهامتیازاتهمهوشودگذاشته»خارجیسیاستاولویت«ردیفدر

کهدآیمینظربه. استیافتهشدتوینپیمانامضايازبعدجاريشرایطدرایرانسیاسینخبگانازبخشیروحیاتاین
.کندنمیدركدرستراچینخارجیسیاستبنیادیناصولتهران

وکندمیاستفادهمنطقهدرخودمنافعپیشبردمنظوربهنیست،وابستهسیاسیعالیقبهکهاقتصاديهاياهرمازپکن
بهسودنچیاقتصادبرايبایدشرکتایندرعضویت. نمایدتبدیلعامسهامیشرکتنوعیکبهرامنطقهاینکندمیسعی

بهکنپامروزه. شودتبدیلمحلیمناقشاتکالفدرکشورهاازیکیطرفگرفتنازناشیمشکالتمنبعبهنبایدوآوردبار
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هبکمترآنرفتار. رسدمیخوداقتصاديوسیاسیاهدافبهمیانهخاورومرکزيآسیايآفریقا،درسیاستهمینبرکت
.دهدمیبهترينتیجهایرانیاروسیهمتحده،ایاالتازولیخوردمیچشم

نابعمموقتاًچینکهاستآنناراحتیاینعللازیکی. شودمیروبروتهرانفزایندهتفاهمسوءباامراینکهکنممیتکرار
ي،امنطقهرویاروییدرایراناساسیحریفسعودي،عربستاناقدامایننتیجهدرکهکردمتنوعراانرژيهايحاملدریافت

ازاولکنندهصادرسهمیاندرراخودجايتهرانکهحالیدرشدتبدیلچینبهنفتاساسیکنندهصادرسهازیکیبه
یکیبها،هفلسطینیحقهحقوقتأمینمحکمسیاستبهپایبنديضمنپکنکهاستآنایراندیگرناراحتیعلت. داددست

احتساببدوناسراییلبهچینصادرات2013سالدرآن،برعالوه. استشدهتبدیلاسراییلیاسلحهاساسیکنندگانوارداز
وهاکاالاساسیکنندگانصادرازیکیپکنحاالوگرفتسبقتمتحدهایاالتازاسراییلوارداتازباراولینبرايالماس،
.باشدمی»صهیونیستیرژیم«برايخدمات

نفوذفتضعیخطرباعراقجنوبینفتیمیادینازبرداريبهرهزمینهدربغدادباپکنهايهمکاريگسترشتهران،عقیدهبه
وندشمجبوربزوديکههستندآننگرانجداً کنند،میرصدراپکنفعالیتکهایرانیمسئولین. استتوأمعراقدرایرانی

ايهشرکتتاکردیمآزادراعراقما: «نوشتکهکنندتکراررا»ژورنالاستریتوال«روزنامهدرکاپالنروبرتمقالهازکلمات
.»کننداستخراجنفتآنجاازبالمانعبتوانندچینی

تهرانرانینگباعثاست،ابریشمراهجدیداقتصاديفضايکلیديهايگرهازیکیکهپاکستانبلوچستاندرچینفعالیت
تهران.کندمیمحسوبخودصنعتیآیندهپایگاهرااستاناینجملهازوپاکستانتمامکهکندنمیپنهانپکن. شودمی

زیراودشایرانبلوچستاندرطلبیجداییرشدموجبتواندمیپاکستانبلوچستانسریعتوسعهآیاکهکندمیسئوال
.بکندگذاريسرمایهمنطقهایندرچیناندازهبهتواندنمیاسالمیجمهوري

زمانساهايتالشقبالدرچینشدیدنسبتاً گیريموضعآنواستذکرشایانایراننارضایتیدیگرعلتیکخاتمهدر
مییادآوري. استچینغربیمرزهايبالفصلنزدیکیدراسالمیهايارزشتبلیغبهپرداختنبرمبنیایرانیمذهبیهاي
طقهمنمسلمانانبامشکالتحلجهتشیعهروحانیونکمکپکنبهایرانسابقجمهوررئیسخاتمیمحمدوقتیکهشود
.نشودمطرحهرگزاینازبیشموضوعاینکهکردتوصیهقاطعیتباولیادبباچینیطرفکرد،پیشنهادراکیانگشین

راهبرديشراکتسويبهآزمایشاتبوتهازحرکت

بايراهبردشراکتتقویتجهتجدیدفرصتعنوانبهویندرایرانايهستهبرنامهدربارهنهاییموافقتنامهامضايازپکن
آوردهعملبهبیشتريچههرهايتالشسالهسیزدهمذاکراتآمیزموفقیتپایانبرايچینیطرفتازه. کرداستقبالتهران
.است

عظیمطرحاجرايدرایرانباگستردهوعیارتمامهايهمکارياهمیتمنطقه،درایرانکلیديموقعیتچینمقاماتامروزه
رايگرافراطیومخدرموادقاچاقبامشتركمقابلهاي،منطقهامنیتتأمینهايبرنامهوابریشمجدیدراهاقتصاديفضاي
.پکنبرايهموداردمبرماهمیتتهرانبرايهمگريافراطیبامقابله. کنندمیدرك
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نوعمتبهعنایتباحتیایراناوالً،زیراکندمیتلقیانرژيبخشدرامنیتتأمینجهتدرهاتالشمهمعضوراایرانچین،
ایرانزاآیندهدرکهلولهخطوطثانیًا،. باشدمیچیناقتصادبراينفتکنندگانصادرترینمهمازیکیواردات،منابعشدن

علیفدریاییمسیرهايتاداردکمتريپذیريآسیبثالثکشورهايغیردوستانههايگامبرابردرشد،خواهدساختهچینبه
.گذرندمیمالکاوهرمزهايتنگهازکهپکن

وحلجهتدرتهرانبهکمکبرايراخودآمادگیآنامضاازبعدووینپیمانازقبلچینرسمیمقاماتعلتهمینبه
ستاحاضرچینتازه. اندکردهابرازها،گذاريسرمایهوهافناوريدریافتیعنیایراناقتصاددوگانهمسایلترینمهمفصل
سهربوینمذاکراتنتایجبهعنایتباپکن. نمایداقدامکرد،تأییدمللسازمانکههاتحریمرفعزمانبنديجدولاززودتر
ستانپاکبهایرانازاقتصاديکریدورایجاددرگذاريسرمایهبرايآمادگیاول،اصل. استکردهتأکیدتهرانباهمکارياصل

بههتجزیرساختیهايگذاريسرمایهآسیاییبانکپولارائهبرناظردوماصل). استگازانتقاللولهخطساختشاملکه(
فضايایجاددرتهرانشرکتدربارهموافقتنامهاگرکهاستآنبرناظرسوماصلباالخرهو. استایراناقتصادآوريروز

میلیارد52تاراایراندرخودهايگذاريسرمایهآیندههايسالدراستحاضرپکنشود،منعقدابریشمجدیدراهاقتصادي
.ببردباالدالر

لتعامدربارهپروتکل«اجرايبهوسیلهبدینودادهگسترشرانقلوحملزمینهدرهاهمکارياستدرصددطبیعتاً چین
ادامهدربرگیرندهواستجديبسیارخودبهخودطرحاین. دهدادامهشد،امضا2003سالدرکه»نقلوحملبخشدر

China National Heavyچینیشرکت. استتبریزومشهداصفهان،درمتروساختوشمال–تهرانبزرگراهتوسعه
Truck CorporationایرانیشرکتباهمراهIran Khodro Dieselرابوسمینیوکامیونمونتاژواحدهايایراندر

.رسیدخواهندفروشبهمرکزيآسیايومیانهخاوربازارهايدرخودروهااینبعداً کهکردخواهدایجاد

******

کافیاندازهبهمتقابلتفاهمسوءواختالفموردنکاتآنهابینروابطدر. هستندمذاکراتدشواربسیارطرفینچینوایران
یبستگمشکالتاینرفعبهزیاديحددرخزندهمحتاطاژدهايوادعاپرشیربینراهبرديشراکتعملیتحقق. داردوجود
ستانپاکتاعراقوترکیهاززمینمشرقاقتصاديوسیاسیجدیدواقعیتاستقادرآنهاشراکتکهاستحالیدراینو. دارد

.آوردوجودبهراکیانگشینمنطقهتامرکزيآسیايازو



201545یهژوئ–46شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

اویوتلوریاضواکنشایرانجدیدکیفیت

تهراناکنونواستشدهنهاییایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامه
ازاقتصاديهايتحریمبزوديکهکشوريسیمايباوجدیدچهرهبا

ظاهرمیانهخاوردرخودهمسایگانبرابردرشد،خواهدمرتفعآن
باعثآنباهمکاريکهشودمیتبدیلکشوريبهایران. استشده

اینکهاستاینهمهازترمهمو. شدنخواهدواشنگتننارضایتی
درفعالخارجیسیاستکردندنبالبرايجدیدامکاناتازکشور

تلوریاضایرانیضدگیريموضعالبته. گرددمیبرخوردارمنطقه
.استکردهیرتغیوینتوافقاتاثربرواشنگتنباايمنطقهنفوذباکنشگراناینروابطتنها. استماندهباقیتغییربالاویو

. شدروروبرنگارنگیبسیارواکنشبامیانهخاورهايپایتختدرایرانايهستهبرنامهدربارهنهاییموافقتنامهامضايخبر
نددادنشانخودازايخصمانهگیريموضعوینازخبرهابهنسبت–عماناستثنايبه–فارسخلیجحاشیههايپادشاهی

ناسبیمبهانهرامذاکراتمثبتفرجامآنکاراوبیروت. داشتعجیبیخوانیهماسراییلرهبرانبیاناتبااوضاعازآنهاارزیابیو
میانهخاورهايپایتختهمهاشتراكوجهولی. کردندتلقیتهرانبااقتصاديهمکاريهايطرحشتابباتداركآغازبراي

بهچهورسمیسطحدرچهبزوديتوضیحاتاین. بودندواشنگتنسويازوینمذاکراتنتایجتشریحمنتظرآنهاکهبودآن
.شددادهتلویحیهاياشارهوهاکنایهصورت

کشورودبینرویاروییبهمعاملهایناینکهبرتأکیدو»ایرانبامعامله«تاریخیاهمیتازآمریکاییدیپلماسیهايگزارش
لاسراییبههمهازقبلومیانهخاوردرآمریکامتحدانبههاحرفاینپشتولی. نبودقضیهظاهرجزچیزيداد،خواهدپایان

.شدمیدادهمتفاوتیاصوالًمحتوايباهاییپیامهاسعوديو

هبموافقتنامهامضايازبعدواشنگتنکهبوداین»وینپیمان«عواقبدربارهدیدگاهترینپوچحالعیندروترینرایج
ابوکردهتضعیفراسعوديعربستانواسراییلباهمکاريوپرداختهخودخارجیسیاستهايگیريجهتدربازنگري

نهاتنهاذهانبرونبودکنولدارد،کهآشکاريپوچیوجودبااندیشهاین. کردخواهدبرقرارترينزدیکهايپیوندتهران
ازهکايهفتهدوطیعلتهمینبه. شدمستولیدانند،میکارشناسراخودکهافراديبلکهمیانهخاورسیاسینخبگان

ضیحتومیانهخاوردرخودمتحدانبرايکهبوداینآمریکاییدیپلماسیاساسیهدفگذشت،واشنگتنپیمانامضايزمان
.استنکردهرافکريچنینحتیواشنگتنکهدهد

دادواحديگیريموضعبهراخودجايبزوديآمریکااساسیگروهیهايرسانهدرنهاییموافقتنامههايارزیابیوآراتنوع
اساسیحامیهمچنانراایرانماولیاستخوبیچیزاي،هستهبرنامهدربارهمعامله: «استشدهبیانذیلصورتبهکه
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ثیحووعراقشیعیاننیروهاياسد،بشاررژیمازحمایتیعنیایرانسیاستکهمعتقدیمما. کنیممیمحسوبتروریسم
.»کنیمسازشوضعاینبانیستیمحاضروشودمیمنطقهدرثباتیبیباعثیمن،هاي

»نگینستوپخانه«ازبفهمند،رامطبوعاتیهايکنایهنیستندقادرکهکنندفهمشیرهمآنهاییبهراموضوعاینکهبراي
در«کهداشتاظهارکنگرهدردمکراتهايسناتوربامالقاتدرآمریکاجمهوررئیسمعاونبایدنجوزفابتدا. شداستفاده

متحدهاالتایسفیرپاورسامانتاآنازبعد. »کندمنتفیراایرانعلیهنظامیزوربهتوسلامکانکهنیستچیزيتوافقاتاین
ازایرانحمایتایران،دربشرحقوقوضعیتازراماعمیقهاينگرانیموافقتنامهاین«کهداشتاظهارمللسازماندر

تردید،دونب. »استنکردهبرطرفکند،میثباتبیرامنطقهاوضاعکههاییگامسایروایرانتوسطاسراییلتهدیدتروریسم،
.شدآوردهزبانبرمیانهخاوردرآمریکامتحدانبهخطابهاحرفاین

یافتخواهدادامهتهرانبارویارویی: فارسخلیجهايپادشاهی

ایندشاهپاسلمانملکباوکردهبازدیدسعوديعربستانازآمریکادفاعوزیرکارتراشتون. نشدختملفظیبیاناتبهکار
–اییآمریکروابطدرتغییراتباعثایرانباموافقتنامهکهدادتوضیحآنهابرايوداشتطوالنیمالقاتعهدولیدووکشور

.گیردنمیقراربازنگريموردمتحدهایاالتخارجیسیاستجنبهایناینکهوشودنمیسعودي

قوتبهعربیهايپادشاهینمایندگانواوباماباراكبیندویدکمپتوافقاتکهنمودتأکیدجملهازآمریکانظامینهادرئیس
سوریهدرفارسخلیجدیگرهايپادشاهیوهاسعوديعملیاتازاستحاضرگذشتههمچوواشنگتن. استماندهباقیخود

.نمایدسازشهستند،شیعیانعمدتاً کهداخلیمخالفانباآنهامبارزهبانیزوکندپشتیبانییمنو

تیاراخدرتسهیلیشرایطباهاسالحفزایندهمقادیرکهداداطمینانخودگفتگويهايطرفبههمچنینآمریکادفاعوزیر
حاشیهعربیکشورهايموشکیضدواحدسامانهایجادمسألهنزدیکآیندهدراستقرار. شدخواهدگذاشتههايپادشاهی

ضرباتکردنواردامکانوکردهدفاعتهراناحتمالیحملهبرابردرعربستانازمحکمسپرمانندکهشودحلفارسخلیج
.بدهدراایرانهوایینیرويهايپایگاهوهواییپدافندهايواحدایرانی،هايموشکاستقرارمراکزبهپیشگیرانه

وزیرظریفجواد. شدفارسخلیجدرمتحدانشوریاضکاملخرسنديباعثداد،آمریکاییطرفکههاییضمانتظاهراً
ینمایشغیردوستانههايگاموسرداستقبالباکرد،سفرعراقوکویتقطر،بهجدیداً کهایراناسالمیجمهوريخارجهامور

.شدروبرو

رافهارایزنیبرايتهرانازراخودسفیرفارسخلیجهايپادشاهیبهظریفايزنجیرهسفرآستانهدربحرینمثال،براي
باقدامااینامر،حقیقتدرولی. شودمیختم»ایرانرسمیمسئولینقبولغیرقابلبیانات«بهاقداماینرسمیبهانه. خواند

زاگویاکهکنندضبطوکشفرامنفجرهموادمحمولهشدندموفقاینکهبرمبنیبحرینویژههايسرویسهايزنیجار
نقالباپاسدارانسپاهطبیعتاً بحرینمقامات. بودسعوديعربستاندرتروریستیعملیاتاجرايمخصوصوشدهارسالایران

.کردنداعالمآنهمراه»هايتروریست«ومحمولهاینارسالمسئولرااسالمی
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دراماراتسفیردراماتیکاظهاراتجملهازداشت،همدیگريجانبیشرایط»جاسوسیجنجال«اینازغیرظریفسفر
بیجهتدرالجزیرهقطريشبکهاطالعاتیکارزاروایرانیخطرفشارتحتکشوراینمسلحنیروهايفعالیتدربارهواشنگتن

هدفیکشدند،اتخاذظریفبازدیدموردکشورهايمقاماتاجازهباکهاقداماتاینهمهالبته. وینتوافقاتکردناعتبار
عدبهماگر. نیستکاردر»ايمنطقهسردجنگ«پایانگونههیچکهاستجهانمابقیوتهرانبهدادننشانآنوداشتند

که»ایرانطلبیتوسعهازبازدارندگی«سیاستبرنزدیکآیندهدرامراینشود،ترفعالاقتصاديروابطهاتحریمرفعاز
.گذاشتنخواهداثريکنند،میدنبالخلیجیهايپادشاهی

شد؟خواهدتمامگرانچقدرآمریکابراي»اسراییلاشک«

سراسرردشیون«کلماتباعتیقعهدانبیايازیکیقولبهتوانمیراویندرنهاییموافقتنامهامضايبهاسراییلواکنش
بعادادراشتباهیراوینپیماناسراییل،گسیختهلجاموزیرنخستایننتانیاهو،بیبی. کردوصف»قروچهدندانوجهان

رسنجینظبهبنا. کردندموافقتاوبازمینهایندرمخالفاحزاببرجستههايشخصیتووزیرانهیأتاعضاي. دانستتاریخی
.شدنددیدگاهاینشریککشورمرام%70ازبیششدند،برگزارزیاديعجلهباکههایی

نهایتآنسخفبرايحاضرندوبشناسندرسمیتبهراموافقتنامهاینندارندقصدکهکردنداعالمهمچنیناسراییلیمسئولین
خودسالمتیازبخشیایرانیانبامذاکراتدرکهکريجان. شوندمتوسلجنگبهحتیوآورندعملبهراخودهايتالش

بااویولتکهبفهماندآنهابهوبریزداسراییلیتندخويهايبچهدسترويپاکیآبتادویدفراوانیشتابباداد،دستازرا
کريعوضردبلکهنترسیدندتنهانههااسراییلیولی. بماندباقیانزوادرتواندمیالمللیبینموافقتنامهباخودبرخورداین

جانتوسطوکندعذرخواهیکريسراسیمهاظهاراتازشدمجبورآمریکاخارجهاموروزارت. دادندقرارمالیگوشموردرا
بهدادنهشدار«فکربهقطعاً ونداشتمنظورياواینکهونفهمیدنددرستراوزیرحرفکهکنداعالمخودسخنگويکربی

.»نبودالمللیبینانزوايازمااسراییلیعزیزدوستان

ممکناالحوبودکشندهآنبرايآمریکاییشکنیعهدوشدهزدهبهتمعاملهاینازاویوتلالبتهکهشدمعلومبزوديالبته
برانجآنازوببخشندراواشنگتنحاضرندونگرفتنددلبهکینههااسراییلیولیشودشروعروزهرایرانیتجاوزاست
انتضمومتحدمللسازمانامنیتشورايسطحدردیپلماتیکپوششپول،صورتبهراخودناپذیروصفزجرورنجواشک
.کنندقبولنظامیهاي

افقاتتوبهبنا. کردقبولراشرطاینزیاديخوشحالیبابود،آمدهتنگبهاسراییلیالبیدستازکهسفیدکاخدولت
خواهدافزایشدالرمیلیارد1,5میزانبهوینپیماناجرايسالهدهمدتطولدراسراییلبهسالیانهمالیکمکمقدماتی،

ايهزرادخانهتکمیلو»آهنینگنبد«اسراییلیموشکیضدسامانهتوسعهادامههايهزینههمچنینمتحدهایاالت. یافت
کیاسراییلهوایینیروي. کردخواهدتأمینیافت،کاهشغزهدرگذشتهسالگرانهسرکوبعملیاتعلتبهکهراموشکی

استقرارآن،برعالوه. نمودخواهددریافتتسهیلیشرایطبارا35فافکنبمبشکاريهايجنگندهترینجدیدازدسته
رخیبوآمریکاهوایینیرويبااسراییلهوایینیرويمشتركرزمایشاخیرسالششطیباراولینبراينزدیکآیندهدر

.شودبرگزاردورافتادهکشورهايدراهدافبمبارانوبارانموشکتمرینجهتدراروپاییکشورهاي



اویوتلوریاضواکنشایرانجدیدکیفیت48
.............................................................................................................................................................

دامکبرايمتحدمللسازمانامنیتشورايسطحدرآمریکاییدیپلماتیکپوششبهاسراییلزدحدسآسانیبهتوانمی
اویولتخارجیسیاست»حساس«موضوعاتسایرولبناناهللاحزبعلیهعملیاتفلسطین،مسأله. داردنیازخودهايفعالیت

شدیديمخالفتوینپیمانباکهکردخواهنددریافتراخوداشکاجرتصورتیدرتنهاهااسراییلیالبته. استکاردر
است،جاسوسیوتخریبیعملیاتترور،شاملکهراتهرانبهنسبتخودسیاستدربازنگريضمانتهیچاویوتلاما. نورزند

.دادنخواهدوندادهواشنگتنبه

******

ادشاهیپگیريموضعبهایرانايهستهبرنامهدربارهنهاییموافقتنامهامضايبهمیانهونزدیکخاورکشورهايواکنشالبته
اريهمکگسترشجديبرنامهبیروتاست،شدهاشارهفوقدرکههمانطور. شودنمیختماسراییلوفارسخلیجحاشیههاي
گريگردشتجارت،بخشدرکهآنهاییخصوصبهوترکیهکارآفرینان. کندمیتهیهراتهرانبافنینظامیواقتصاديهاي

ههمتشریحبه»روایران. «اندشدهزدههیجانایرانیبازارهايدرخودفعالیتدورنمايازهستند،کاربهمشغولساختمانو
از»وینپیمان. «کندمیتعیینرااساسیگرایشکهنیستمثبتاخباراینمتأسفانه،ولی. پرداختخواهدتحوالتاین

کاییآمریهايضمانتدریافتازبعدآنها. استنکاستهایرانبهنسبتفارسخلیجحاشیههايپادشاهیواسراییلخصومت
.دهندادامهايمنطقهسردجنگبهدارندراسخعزم
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