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تلفن�ابراهیم�رئیسی�به�پوتین�بالفاصله�پس�از�تجاوز�روسیه�به�اوکراین�و�سیاست�خارجی�ج�اِ،�که�صدای�گالیه�و�اعتراض�سفیر�اوکراین�در�تهران�را�هم�
درآورِد،�جزء�آخرین�حلقه�های�سیاستی�است�که�در�ج�ا�بدون�هیچ�رودربایستی�به�عنوان�»نگاه�به�شرق«�مطرح�و�از�آن�دفاع�می�شود�

منتقدان�و�مخالفان�ج�ا�اما،�وقتی��اجزاء�و�ابعاد�دیگر�این�سیاست؛�مثل:
+�نقش�ویژه�روسیه�در�مذاکرات�هسته�ای

+مراودات�و�تاثیرات�شگرف�اطالعاتی�و�سیاسی�روس�ها�بر�سیاست�داخلی�ایران�)و�به�خصوص�بخش�های�امنیتی�آن�که�مورد�اعتماد�ویژه�رهبر�ج�ا�
هستند(

+�برخورد�تحقیرآمیز�روسیه�و�پوتین�در�مسافرت�مقامات�ج�ا�به�روسیه�)مثل�سفر�قالیباف�و�رئیسی(
+مراودات،�مداخالت�و�برخوردهای�از�موضع�باال�و�تحقیرآمیز�)و�بعضا�تحریک�آمیز(�سفیر�روسیه�در�تهران�)مانند�ارتباطات�متعددش�با�مجلس،�مقامات�
سیاسی�و…،��بازسازی�صحنه�سه�نفره�مقامات�شوروی�و�انگلیس�و�آمریکا�در�دوران�اشغال�ایران�در�جنگ�جهانی،�ادای�احترام�به�مجسمه�گریبایدوف�و…(

+�سخنان�افشاء�گرانه�جواد�ظریف�در�باره�حاکمیت�میدان�بر�کشور�و�دیپلماسی�و�نقش�کارشکنانه�روسیه�در�برجام
+معاهدات�مرتبط�با�دریای�خزر

و…؛
را�رصد�می�کنند،�تعابیر�دیگر�و�تندتری�همچون�مستعمره،�وابستگی�و…�را�برای�نامیدن�این�نسبت�و�ارتباط�بکار�می�برند�

بدین�ترتیب،�با�توجه�به�نقش�مهم�و�روزافزونی�که�روسیه�در�عرصه�های�مختلف�در�ج�ا�پیدا�کرده،�و�کم�و�بیش�همگان�بدان�اذعان�دارند؛�در�این�شماره�
میهن�می�خواهیم�این�مسئله�را�تحت�عنوان:
ایران�و�روسیه؛�همبستگی�یا�وابستگی؟

به�بحث�بگذاریم��به�خصوص�در�پی�آن�هستیم�که�نقطه�چین�و�امتداد�این�ارتباط�را�در�صحنه�سیاست�داخلی�)سیاسی�و�امنیتی�و�اقتصادی(�و�خارجی�
ج�ا�را�مورد�ارزیابی�قرار�دهیم�

تجاوز�روسیه�به�اوکراین�و�چشم�پوشی،�حمایت�و�توجیه�بیشرمانه،�مستقیم�و�غیرمستقیم،�بخش�هایی�از�بیرون�حکومت�ج�ا�نیز،�با�تابلوهای�مختلف�
فکری�و�سیاسی،�از�جنایات�ضدانسانی�ارتش�پوتین�در�روسیه�)که�از�منابع�و�رسانه�های�مختلف�صبح�و�شب�در�حال��پخش�و�مستندسازی�است(،�بخش�

دیگری�از�انگیزه�ما�در�برگزیدن�این�موضوع�برای�شماره���4۵میهن�است�
بدین�ترتیب�در�این�شماره�عالوه�بر�بررسی�سیاست�و�ارتباط�حاکمان�ایران�با�روسیه�)به�خصوص�جنگ�تجاوزگرانه�اخیر�با�اوکراین؛�که�خود�موضوعی�
دارای�اهمیت�خاص�خویش�است(،�می�خواهیم�به�ریشه�هاِ،�دالیل�و�امتداد�فکری�برخی�افراد�و�گرایش�های�مدافع�و�توجیه�گر�این�تجاوز�و�فجایع�انسانی�بعد�

از�آن�نیز��بپردازیم�و�ببینیم�این�بخش�از�گرایشات�سیاسی�در�مختصات�کنونی�)و�آتی(�سیاسی�ایران�در�چه��نقطه�ای�قرار�دارند�
همچنین�به�اطالع�خوانندگان�گرامی��میرسانیم�که�به�علت�مشکالت�مالی،�میهن�از�این�شماره�به�صورت�فصلنامه�منتشر�می�شود�

شورای�دبیران�نشریه�میهن
جواد�اکبرین،�رضا�علیجانی،�علی�کشتگر�و�محسن�یلفانی

سرسخن

سرسخن
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برای� روسیه� ریزی� برنامه� اساسا� که� مورد� این� در�
حمله�به�اوکراین�دقیقا�از�چه�مقطع�زمانی�آغاز�شده�

بود،�گمانه�زنی�بسیار�است�
در�نوشتار�حاضر�تالش�کرده�ام�به�دو�عامل�به�باور�
اعضای�سازمان�همکاری�شانگهای� آرا� اتفاق� من�مهم�
بپردازم:� ایران� کامل� عضویت� درخواست� پذیرش� در�
در� طالبان� منتظره� غیر� رسیدن� قدرت� به� نخست،�
افغانستان�و�نگرانی�از�گسترش�لجام�گسیخته�افراطی�
گری�در�کشورهای�آسیای�میانه�به�ویژه�در�همسایگان�
افغانستان،�و�دوم،�برنامه�ریزی�قبلی�روسیه�برای�حمله�
هماهنگ� و� یکدست� برای� مسکو� تالش� و� اوکراین� به�
انها� و�سهیم�کردن� کردن�سازمان�همکاری�شانگهای�
غرب�� احتمالی� های� تحریم� از� ناشی� های� آسیب� در�
در�پایان�این�گمان�را�مطرح�می�کنم�که�اگر�مناقشه�
تر� فعال� احتمال� کند،� پیدا� ادامه� اوکراین� و� روسیه�
شدن�اعضای�این�سازمان�در�بحران�کنونی�وجود�دارد��
سازمان� عضو� کشورهای� می�تواند� یا� فعالیت� این� حال�
مسکو(� با� نزدیکی� واسطه� )به� را� شانگهای� همکاری�
آسیب�پذیرتر�کند،�یا�اگر�اراده�ای�برای�پایان�دادن�به�

بحران�وجود�داشته�باشد،�به�آن�پایان�دهد�
در� ایران� کامل� عضویت� درخواست� شدن� پذیرفته�
تالش،� ها� سال� از� پس� شانگهای،� همکاری� سازمان�
به� اعضا� همه� متفق� رای� با� و� سپتامبر��202۱ در��۱۷
پس� هفته� چند� تنها� ایران،� کامل� عضویت� پذیرش�
انتخابات� در� کار� محافظه� رئیسی� ابراهیم� پیروزی� از�
این� به� افتاد�� اتفاق� ژوئن� ماه� جمهوری� ریاست�
یک� بزرگ� دستاورد� را� اتفاق� این� اصولگرایان� ترتیب،�
دولت� که� کاری� انجام� کار،� محافظه� جمهوری� رئیس�
های�قبلی�قادر�به�دستیابی�به�آن�نبودند،�و�شکستی�
اهمیت� مورد� در� کردند�� توصیف� غرب� و� آمریکا� برای�
جمله� از� شد� بسیار� اغراق� شانگهای� همکاری� سازمان�
معادل�قرار�دادن�اهمیت�این�سازمان�و�سازمان�پیمان�
این� کاران�همچنین� محافظه� )ناتو(�� آتالنتیک�شمالی�
گونه�استدالل�کردند�که�عضویت�ایران�در�این�سازمان�
موضع�ایران�را�مستحکم�تر�و�دفاع�از�منافع�ملی�ایران�

را�تضمین�می�کند�
همزمانی مذاکرات برجام و بحران اوکراین

هموار� که� بود� این� انتظار�
سازمان� به� پیوستن� راه� شدن�
یاریگر� شانگهای� همکاری�
ایران�در�مقابله�با�تحریم�های�
غرب�باشد��اما�بر�اساس�آن�چه�
شکست� شد،� مشاهده� بعدها�
می� را� برجام� احتمالی� قطعی�
قید� بی� نتیجه�همسویی� توان�
به� روسیه،� با� ایران� شرط� و�
اوکراین� بحران� همزمانی� ویژه�

و�مذاکرات�برجام�دانست�
جاری� سال� مارچ� ماه� در�
میالدی،�هنگامی�که�مذاکرات�
برجام�به�مراحل�امیدوار�کننده�

ای�رسیده�بود�و�بسیاری�افزایش�صادرات�نفت�ایران�را�
در�دو�قدمی�می�دیدند،�روسیه�به�طور�کامال�غیرمنتظره�
ای�خواستار�ضمانت�کتبی�غرب�شد�که�تداوم�همکاری�
هایش�با�ایران�در�نتیجه�اعمال�تحریم�های�آمریکا�علیه�
روسیه�آسیبی�نرسد��سرگنی�الورف�وزیر�امور�خارجه�
روسیه�که�درخواست�مسکو�برای�تضمین�را�اعالم�کرد،�
اساسا�ربط� برجام�گره�زد�که� به� را� واقع�موضوعی� در�
بالواسطه�ای�به�آن�نداشت��بسیاری�این�کار�روسیه�را�
مسکو� بعدی� تالش� خواندند�� مسکو� گیری”� “گروگان�
برای�جایگزین�کردن�نفت�خود�به�جای�میزان�محدود�
صادرات�نفت�ایران�نشان�داد�که�عملکرد�مسکو�در�گره�
وجه� هیچ� به� برجام� مذاکرات� با� اوکراین� بحران� زدن�

تصادفی�نبود�
بار�در�سال��200۸درخواست� ایران�برای�نخستین�
عضویت�کامل�در�سازمان�همکاری�شانگهای�را�داد�اما�
به�دلیل�تحریم�های�سازمان�ملل�متحد�واجد�شرایط�
پیوستن�به�این�سازمان�نبود��در�سال�20۱6،�حتی�پس�
درخواست� متحد،� ملل� سازمان� های� تحریم� حذف� از�
پذیرفته� تاجیکستان� اعتراض� دلیل� به� ایران� عضویت�
نشد��اتهاماتی�وجود�داشت�که�تهران�از�حزب�رنسانس�
در� که� حزبی� کند،� می� حمایت� تاجیکستان� اسالمی�
اعالم� ممنوع� �20۱۵ سال� در� و� تاسیس� �۱990 سال�
شد��تهران�هنوز�هم�به�دلیل�تصویب�نکردن�اقدامات�

الزم�برای�شفافیت�مالی،�توسط�نیروی�ویژه�اقدام�مالی�
این� با� است�� تحریم� مورد� �)FATF( پاریس� در� مستقر�
اعضای� برای� موضوع� این� که� رسد� می� نظر� به� حال،�
سازمان�همکاری�شانگهای�به�دلیل�ضرورِت�یافتن�راه�
کمتر� افغانستان،� امنیتی� وخیم� وضعیت� برای� حلی�
نگران�کننده�باشد��اعضای�سازمان�همکاری�شانگهای�
عالقه�کمی�به�کمک�به�حل�مشکالت�ایران�نشان�داده�
برای� بتوانند� این�حال،�پیش�بینی�می�شد�که� با� اند��
احیای�برجام�مشارکت�کنند��آن�چه�مشخص�است�این�
که�)احتماال�در�پرتو�حمله�روسیه�به�اوکراین(�عضویت�
ایران�در�سازمان�همکاری�شانگهای�فعال�کمکی�برای�

غلبه�ایران�بر�مشکالت�اقتصادی�نکرده�است�
پذیرش  در  طالبان  رسیدن  قدرت  به  تاثیر 

ایران
نه� کرد� فراهم� را� ایران� عضویت� پذیرش� آنچه�
ژئوپولیتکی� شرایط� بلکه� رییسی� ابراهیم� دولت� اعتبار�
حاکمان� تاثیر� تحت� اکنون� که� بود� میانه� آسیای�
کنونی�افغانستان�قرار�گرفته�است��کشورهای�هم�مرز�
افغانستان�و�دیگر�بازیکنان�منطقه�از�جمله�هند�منافع�
ویژه�ای�در�سرنوشت�افغانستان�دارند��آنها�با�تروریسم�
فرامرزی،�جدایی�طلبی�و�افراط�گرایی�مواجه�هستند�
و�همه�به�جز�ترکمنستان�بر�پایه�سیاست�“بی�طرفی�
شانگهای� همکاری� سازمان� عضو� کشور،� آن� مثبت”�
هستند��]در��۱2دسامبر�۱99۵،�مجمع�عمومی�سازمان�

پذیرش ایران در سازمان همکاری شانگهای و زمینه سازی حمله روسیه به اوکراین

فاطمه�امان
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بی� دولت� یک� عنوان� به� را� ترکمنستان� متحد،� ملل�
به�قدرت�رسیدن�طالبان� به�رسمیت�شناخت�[� طرف�
احتماال�چین�و�روسیه�و�دیگر�اعضای�سازمان�همکاری�
شانگهای�را�ترغیب�کرد�تا�در�نهایت�دروازه�را�به�روی�

یک�بازیکن�مهم�منطقه،�ایران،�باز�کنند�
چچنی� از� را� خود� حمایت� اکنون� طالبان� آنکه� با�
به� زیرا� اند،� داده� کاهش� ها� کشمیری� و� اویغورها� ها،�
خوبی�می�دانند��که�به�دوستان�قدرتمندی�مانند�چین�
طالبان� های� دادن� اطمینان� اما� دارند،� نیاز� روسیه� و�
از� افغانستان� در� امنیتی� وضعیت� شدن� بدتر� دلیل� به�
های� تروریست� دامنه� گسترش� و� امریکا� خروج� زمان�
دولت�اسالمی-�خراسان�)داعش�خراسان(�نگرانی�ها�را�
از�نیروهای� در�منطقه�بیشتر�کرده�است��حتی�برخی�
درآمد� کمبود� دلیل� به� نیز� افغانستان� سابق� امنیتی�
داعش-خراسان� به� طالبان،� پیگرد� زیر� داشتن� قرار� و�

پیوسته�اند�

همکاری� سازمان� برای� افغانستان� وضعیت� اهمیت�
مهمترین� از� یکی� که� است� ای� گونه� به� شانگهای�
گردهمایی�های�این�سازمان�برای�مبارزه�با�چالش�های�
افغانستان”�اخیرا�در� امنیتی�منطقه�“به�ویژه�وضعیت�
دهلی�برگزار�شد��هیئت�سه�نفره�پاکستان�نیز�در�این�
پاکستان� نخستین�حضور� که� کرد� شرکت� گردهمایی�
در� شریف� شهباز� رسیدن� قدرت� به� زمان� از� هند� در�
سال� اکتبر� �2۸ در� هند� شود�� می� محسوب� پاکستان�
ریاست� ساله� یک� دوره� یک� برای� میالدی� گذشته�
را� سازمان� تروریستی� ضد� ساختار� ای� منطقه� شورای�

به�دست�گرفت�
کمک احتمالی ایران به شرایط آسیای میانه؟

در��2۷اکتبر�202۱،�وزیران�امور�خارجه�کشورهای�
همسایه�افغانستان�از�جمله�سه�کشور�آسیای�میانه�که�
ازبکستان� )ترکمنستان،� هستند� نیز� روسیه� همسایه�
درباره� روزه� یک� کنفرانس� یک� برای� تاجیکستان(� و�
از� هدف� شدند�� جمع� تهران� در� افغانستان،� وضعیت�
این�کار�تقویت�همکاری�میان�کشورهای�همسایه�برای�
افغانستان�بود� جلوگیری�از�جنگ�داخلی�احتمالی�در�
که�به�طور�قطع�یر�سراسر�منطقه�به�شدت�تاثیر�خواهد�
می� همچنین� دست� این� از� هایی� کنفرانس� گذاشت��
تواند�به�روسیه�کمک�کند�تا�همسایگان�آسیای�میانه�
آسیای� به� روسیه� عالقه� بیاورد�� هم� گرد� را� خود� ای�
اقتصادی�� تا� است� ژئوپولیتیکی� عمده� طور� به� میانه�
روسیه�نگران�است�که�هرج�و�مرج�و�جنگ�داخلی�در�
افغانستان�به�همسایگان�آسیای�میانه�خود�نیز�گسترش�

یابد�
از�این�کشورها�روابط�خوبی�دارد� با�هر�یک� مسکو�
در� را� آنها� همه� که� ندارد� متقابلی� امنیتی� پیمان� اما�
یک�مجموعه�قرار�داده�باشد��تاجیکستان�عضو�سازمان�
اما�ترکمستان�و� امنیت�جمعی�)CSTO(�است،� پیمان�
ازبکستان� و� تاجیکستان� نیستند�� آن� عضو� ازبکستان�
مشترک� کشورهای� مستقل� کشورهای� کامل� اعضای�
وابسته� تنها�یک�عضو� ترکمستان� اما� المنافع�هستند،�

اتحادیه� از� بخشی� کشور� سه� این� از� یک� هیچ� است��
هرچند� نیستند،� مسکو� رهبری� به� اوراسیا� اقتصادی�
وضعیت� است�� کامل� عضویت� نامزد� و� ناظر� ازبکستان�
امنیتی�برای�روسیه�از�این�رو�پیچیده�تر�می�شود�که�
برخی�از�شرکای�آسیای�میانه�آن�با�یکدیگر�در�تضاد�
میان� مرزی� های� درگیری� از� مثال� عنوان� به� هستند��
نام� رابطه� این� در� توان� می� قرقیزستان� و� تاجیکستان�
برد��بنا�بر�این�انتظار�غیر�معقولی�نیست�که�روسیه�در�
راستاست� این� در� برآید�� آنها� میان� میانجیگری� تالش�
که�عضویت�ایران�در�سازمان�همکاری�شانگهای�بر�این�

محاسبات�روسیه�نیز�استوار�است�
شانگهای  همکاری  سازمان  در  ایران  عضویت 
رقبای  با  چین[  ]و  روسیه  مناسبات  گسترش  و 

ایران
دیگر� و� ایران� با� را� خود� روابط� کنون� تا� روسیه�
کشورهای�خاورمیانه�در�یک�توازن�ظریف�نگاه�داشته�

“تقویت� که� رسد� می� نظر� به� اخیراً� واقع� در� است��
همکاری�های�نظامی�و�دفاعی”�میان�عربستان�سعودی�
و�روسیه�در�اولویت�قرار�دارد��همین�امر�در�مورد�روابط�
روسیه�و�اسرائیل�نیز�صادق�است��به�عنوان�مثال،�در�
رابطه�با�سوریه،�اگرچه�ایران�و�روسیه�هر�دو�به�تقویت�
آنها�کمک� رویکردهای� و� آنها� منافع� اسد،� بشار� دولت�
کرده�اند،�اما�گستره�این�کمک�ها�یکسان�نبوده�است��
در�سال��20۱۸روسیه�و�اسرائیل�به�توافقی�رسیدند�که�
بر�اساس�آن�شبه�نظامیان�تحت�حمایت�ایران�بیش�از�
�۸0کیلومتر�با�بلندی�های�جوالن�تحت�اشغال�اسرائیل�
فاصله�دارند��به�گفته�یک�سفیر�روسیه�در�سوریه،�این�
توافق�به�منظور�جلوگیری�از�“تحریک”�اسرائیل�صورت�

گرفت�
عرب� رقبای� با� را� خود� روابط� کنون� تا� نیز� ]چین�
از� خود،� اقتصادی� منافع� از� حفاظت� منظور� به� ایران�
جمله�واردات�بزرگ�نفت�از�عربستان�سعودی،�متوازن�
استراتژیک� روابط� چین� و� اسرائیل� است�� داشته� نگه�
به� اقتصادی� جمله� از� متعدد،� های� حوزه� در� را� خود�
�،2020 سال� در� اند�� داده� گسترش� چشمگیری� طور�
منبع� بزرگترین� چین� �،۱9-COVID پاندمی� وجود� با�
واردات�اسرائیل�بود��این�به�این�معنی�است�که�پکن�از�
درگیری�های�بزرگ�در�منطقه�فاصله�گرفته�و�به�ندرت�
ایفا� آنجا� در� ژئوپولیتنی� های� تنش� کاهش� در� نقشی�
می�کند��ایجاد�توازن�برای�پیشروی�در�راستای�اهداف�
گذاری� سرمایه� تجارت،� اقتصادی،� روابط� خود:� اصلی�
زیرساخت�ها،�و�امور�مالی،��به�خوبی�به�چین�خدمت�

کرده�است�[
که� این� از� پیشگری� برای� احتماال،� روسیه،� و� چین�
ایران�خدشه�ای�به� پذیرش�درخواست�عضویت�کامل�
هایی� گام� کند،� ایجاد� عرب� کشورهای� با� آنها� روابط�
برای�تعادل�ترازو�برداشتند:�در��۱۸سپتامبر،�عربستان�
در� گفتگو”� “شرکای� عنوان� به� قطر� و� مصر� سعودی،�

سازمان�همکاری�شانگهای�پذیرفته�شدند�
آیا پای سازمان همکاری شانگهای می تواند به 

مناقشه روسیه-اوکراین کشیده شود؟
دیدار�چندی� در� یی� وانگ� امور�خارجه�چین� وزیر�
دبیر�کل�سازمان�همکاری� ژانگ�مینگ� با� پیش�خود�
شانگهای�اظهار�داشت�که�این�سازمان�باید�“نقش�فعال�
بازی� اوکراین� بحران� پیامدهای� با� برخورد� در� تری”�
کند��به�گفته�آقای�یی�“سازمان�همکاری�شانگهای�باید�
احیای�ذهنیت�جنگ�سرد�را�محکوم،�احترام�بیشتر�به�
های� تحریم� و� ترغیب،� را� متحد� ملل� سازمان� منشور�
که� این� غریب� نکته� کند�”� رد� را� قانونی� غیر� یکجانبه�
است� و�روسیه� با�چین� آن� غالب� سازمانی�که�رهبری�
چگونه�باید�به�پیامدهای�بحرانی�کمک�کند�که�روسیه�
از�عوامل�ایجاد�آن�بوده�است؟�بنابراین،�احتماال�منظور�
سازمان� فعال� همکاری� از� چین� خارجه� امور� وزیر�
بحران� پیامدهای� با� برخورد� در� شانگهای� همکاری�
و� بحران� حل� تا� است� مسکو� تامین� احتماال� اوکراین،�
اوکراین� به� روسیه� آشکار� تجاوز� آنچه� به� دادن� پایان�

خوانده�می�شود�
که� شانگهای� همکاری� سازمان� عضو� کشورهای�
تاجیکستان� قرقیزستان،� )قزاقستان،� آنها� از� تعدادی�
سابق� شوروی� اتحاد� فروپاشی� زاییده� ازبکستان(� و�
تحریم� پیامدهای� و� غذایی� بحران� در�معرض� هستند،�
سازمان� دارند�� قرار� روسیه� علیه� غرب� گسترده� های�
به� بود� قرار� از�اساس� ایجاد�آن� همکاری�شانگهای�که�
توازن�قدرت�روسیه�و�چین�کمک�کند�و�در�دراز�مدت�
برداری� بهره� مورد� اکنون� کند،� حفظ� را� چین� منافع�
وسیع�روسیه�است�و�منافع�همه�اعضای�سازمان�حتی�
بارها� ]ایاالت�متحده� است�� پذیر�کرده� آسیب� را� پکن�
کشور� این� نظامی� حمایت� که� داده� هشدار� چین� به�
داشت�� خواهد� پکن� برای� جدی� پیامدهای� روسیه� از�
چین�تا�کنون�از�محکوم�کردن�حمله�روسیه�به�اوکراین�
زدایی� تنش� و� گفتگو� خواستار� اما� کرده� خودداری�

است�[
بدین�ترتیب�اگر�برنامه�ریزی�و�محاسبات�روسیه�آن�
بوده�که�کشورهای�دیگر�را�در�آسیب�پذیری�خود�در�
نتیجه�تحریم�های�غرب�شرکت�دهد�تا�از�حجم�فشارها�
بر�خود�بکاهد،�تا�کنون�موفقیت�آمیز�عمل�کرده�است��
حال�باید�دید�آیا�سازمان�همکاری�شانگهای�به�بیرون�
با� همراه� یا� کرد� خواهد� بحران�کمک� از� مسکو� آمدن�

مسکو�در�بحران�های�بیشتر�گرفتار�خواهد�شد�
و� تاثیر�موضع�گیری�هدفمند� تحت� برجام�که� اگر�
حسابگرانه�مسکو�به�تاخیر�افتاد،�به�طور�کامل�شکست�
بخورد،�طنز�تلخی�است�و�نشان�می�دهد�که�ایران�دچار�
خطای�محاسبه�جدی�شد�و�داوطلبانه�خود�را�به�یکی�از�

سپر�بالهای�روسیه�تبدیل�کرد�
دنیس�راس�دیپلمات�با�سابقه�آمریکایی�چندی�پیش�
به� اوکراین� بازدارندگی�در� تویتی�نوشت:�“شکست� در�
این�دلیل�بود�که�پوتین�درباره�نقاط�قوت�خود�و�نقاط�
ضعف�اوکراین�مبالغه�کرد�و�گمان�برد�واکنش�آمریکا/�
اروپا�بیشتر�شعاری�است�تا�واقعی��ایران�هم�گمان�می�
کند�قوی�تر�از�آن�است�که�هست�و�تردید�دارد�که�ما�
در�مقابل�تهدیدات�آن�کار�زیادی�خواهیم�کرد��]از�این�

تجربه[�درس�بگیر!”
____________________________

*�در�نوشتار�حاضر�از�ترجمه�بخش�هایی�از�مقاله�
“جنگ�افغانستان�و�پذیرش�ایران�در�سازمان�همکاری�
شانگهای”�)به�قلم�همین�نویسنده(�که�پیشتر�در�مجله�

منارا�به�چاپ�رسیده،�استفاده�شده�است�
�The� Afghan� War� and� Iran’s� Acceptance

�into� the� Shanghai� Cooperation� Organisation

))manaramagazine�org

نوشت:  تویتی  در  پیش  چندی  آمریکایی  سابقه  با  دیپلمات  راس  دنیس 
»شکست بازدارندگی در اوکراین به این دلیل بود که پوتین درباره نقاط قوت خود و 
نقاط ضعف اوکراین مبالغه کرد و گمان برد واکنش آمریکا/ اروپا بیشتر شعاری است 
تا واقعی. ایران هم گمان می کند قوی تر از آن است که هست و تردید دارد که ما در 

مقابل تهدیدات آن کار زیادی خواهیم کرد. ]از این تجربه[ درس بگیر!«
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برای� ها� شرکت� اداری،� فاسد� نظام� یک� در�
دسترسی�به�خدمات�انحصاری�دولت،�گاهی�چاره�ای�
از�آن�طرف�مقامات�فاسد� جز�پرداخت�رشوه�ندارند؛�
بیابند� را� هایی� شرکت� میتوانند� براحتی� هم� دولتی�
میان� رابطه� نوع� هستند�� رشوه� پرداخت� به� مایل� که�
»وابستگی� دولتی� فاسد� مقام� و� دهنده� رشوه� شرکت�
متقابل�غیرمتوازن«�تعریف�میشود��در�این�نوع�رابطه؛�
خطرفرصت� معرض� در� همواره� دهنده� رشوه� شرکت�
هم� به� هردو� اگرچه� هست�� فاسد� دولتی� مقام� طلبی�

وابسته�هستند�اما�این�وابستگی�هم�وزن�نیست�
در�بررسی�روابط�جمهوری�اسالمی�ایران�و�روسیه؛�
شاید�بتوان�نوع�تعامالت�دو�کشور�را�»وابستگی�متقابل�
غیرمتوازن«�نامگذاری�کرد��در�همین�آغاز�بحث�باید�
یک� غیرمتوازن«� متقابل� »وابستگی� که� کنم� تاکید�
بلکه� نیست� الملل� بین� روابط� تعریف�شده�در� تئوری�
نگارنده�این�مفهوم�را�از�روابط�میان�جمهوری�اسالمی�

ایران�و�روسیه�استنباط�کرده�است�
وقتی�رفتار�جمهوری�اسالمی�ایران�را�در�رابطه�با�
روسیه�تئوریزه�میکنیم؛��۵عنصر�اصلی�را�باید�در�در�

نظر�داشته�باشیم:
در� گاه� تکیه� یک� به� ایران� اسالمی� ۱-جمهوری�

صحنه�بین�المللی�نیاز�دارد�
2-روسیه�یکی�از�گزینه�های�اصلی�ایران�به�عنوان�

تکیه�گاه�است�
3-ایران�تمایلی�به�ابراز�وابستگی�به�روسیه�ندارد،�
نوعی� � را� روسیه� با� رابطه� که� میکند� تالش� پس�

»وابستگی�متقابل«�در�صحنه�
بین�الملل�تعریف�کند�

4-اما�این�وابستگی�متقابل�
دارای�توازن�نیست�

برای� سیاسی� رشوه� ابزار� از� است� مجبور� ۵-ایران�
کند�� استفاده� متقابل� وابستگی� این� در� توازن� ایجاد�

یعنی�رشوه�بدهد�تا�فرصت�بخرد�
ایران� سیاست� به� باشیم� داشته� نگاهی� اگر� حاال�
کشتار� یا� اوکراین� به� روسیه� حمله� با� مواجهه� در�

مسلمانان�چچن؛�میبینیم�که�جمهوری�اسالمی�ایران�
یا� کالن� سیاستهای� از� بعضی� با� شده� ناگزیر� بارها�
خرد�روسیه�در�صحنه�بین�الملل�همراهی�کند�حتی�
این�همراهی،� باشد�� نداشته� قبول� را� اگر�آن�سیاست�
به� دسترسی� برای� ایران� که� است� سیاسی«� »رشوه�

خدمات�روسیه�میدهد�چون�به�روسیه�نیاز�دارد�
نگاه� یک� روسیه� به� اسالمی� جمهوری� گرایش�
تاثیر� اوکراین� تجاوز� ماجرای� و� است� استراتژیک�
چندانی�بر�روابط�ایران�و�روسیه�نمی�گذارد���روسیه�
غرب� با� مقابله� در� ای،� منطقه� قدرت� یک� عنوان� به�
نتیجه� در� � میشود�� محسوب� گاه� تکیه� ایران� برای�
روابط�ایران�و�روسیه�را�میتوان�نوعی�وابستگی�متقابل�
و�»فرصت«� فاکتور�»رشوه«� دو� نامید�که� غیرمتوازن�
در�آن�نقش�کلیدی�را�بازی�میکند��ایران�رشوه�میدهد�

که�روسیه�فالن�قطعنامه�شورای�امنیت�را�وتو�کند�
میزان� چون� هست� غیرمتوازن� میگوییم� چرا� اما�
پرداخت�میکند�در�مقابل�فرصتی� ایران� رشوه�ی�که�
که�میخرد،�متعادل�و�هم�وزن�نیست��سربازان�ما�در�
سوریه�کشته�میشوند�و�میلیونها�دالر�از�پولهای�ایران�
جشن� روسیه� ولی� میشود،� اسد� بشار� حفظ� صرف�
پیروزی�را�میگیرد�و�پرچم�روسیه�است�که�در�سوریه�
بمباران� زیر� ایران� نظامی� پایگاههای� و� میرود�� باال�
هیچ� روسیه� اما� میگیرد،� قرار� اسرائیل� های� موشک�

واکنشی�نشان�نمیدهد�

ج.ا.ایران و روسیه؛ وابستگی متقابل غیرمتوازن
فرزانه�بذرپور

جنبش  که  شرایطی  در 
را  ها  خیابان  ایران  در  تغییرخواهی 
فرابگیرد و حکومت دیگر توان مقابله با 
اعتراضات و اعتصابات را نداشته باشد؛ 
مانیفست  یک  ارائه  با  اپوزیسیون  اگر 
ناسیونالیستی و ملی گرایانه؛ سیاست 
وعده  شرق  و  غرب  قبال  در  متوازنی 
و  امنیت  روسیه  شاید  آنوقت  دهد؛ 
منافع اش را در بقای جمهوری اسالمی 

تعریف نکند.
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منافع� برای� را� اش� مالی� و� انسانی� منابع� ایران�
روسیه�هزینه�میکند؛�در�مقابل�روسیه�تنها�از�پرستیژ�
یا� مواضح�حق� از� دفاع� برای� اش� المللی� بین� توان� و�
ناحق�ایران�در�مجامع�بین�المللی�استفاده�میکند��این�

رابطه�غیرمتوازن�هست�
استفاده� ایران� بر� نفوذش� از� روسیه� اینکه� ضمن�
میکند�تا�در�معادالت�جهانی،�از�آمریکا�امتیاز�بگیرد�

در�آخرین�نمونه؛�همزمان�با�قطعنامه�شورای�حکام�
با� تلفنی� تماس� در� پوتین� 2022؛� ژوئن� �۸ تاریخ� در�
ابراهیم�رئیسی�بر�ضرورت�حفظ�و�اجرای�کامل�توافق�
هسته�ای�برجام�تاکید�میکند��به�نظر�میرسد�پوتین؛�
ایران�را�نسبت�به�خروج�از�ان�پی�تی�یا�توقف�همکاری�
با�آژانس�بین�المللی�انرژی�اتمی�برحذر�داشته�است��
امتیاز�روسیه�به�آمریکا�در� این�تماس�تلفنی�میتواند�

راستای�کنترل�جمهوری�اسالمی�ایران�باشد�
المللی�اش� بین� برای�حل�مخاصمات� ایران� هرچه�
سطح� بدهد؛� رشوه� و� بشود� وابسته� روسیه� به� بیشتر�
شد�� خواهد� شدیدتر� ایران� از� روسیه� طلبی� فرصت�
که� دیدم� وین� مذاکرات� هفتم� دور� در� را� اش� نمونه�
درخواست� با� برجام� احیای� قدمی� یک� در� روسیه�
تضمین�از�آمریکا�در�مسیر�توافق�سنگ�اندازی�کرد�و�
احیای�برجام�را�به�معافیت�تحریم�های�روسیه�که�بعد�

از�جنگ�اوکراین�وضع�شده�بود،�پیوند�زد�
تمدید�قرارداد��20ساله�با�روسیه�یا�انعقاد�قرارداد�
برای� ایران� های� رشوه� جمله� از� چین؛� با� ساله� �2۵
مناسبات� روند� است�� المللی� بین� حمایت� دریافت�
هرچقدر� که� میدهد� نشان� الملل� بین� نظام� با� ایران�
حاکمیت� شده؛� شدیدتر� غرب� و� ایران� بین� ها� تنش�
شده؛�� تر� وابسته� چین� و� روسیه� حمایت� به� ایران�
ازای�دریافت�حمایت،� رشوه�های�سنگین�تری�را�در�
پرداخت�کرده��در�مقابل�سطح�فرصت�طلبی�روسیه�و�

چین�هم�شدیدتر�شده�است�
اما�سوال�نشریه�میهن�از�نویسندگان�این�مجموعه�
اینست�که�»ایران�و�روسیه؛�همبستگی�یا�وابستگی؟«
به� الملل� بین� روابط� در� »همبستگی«� کلمه�
واژه� از� ما� کشورها،� روابط� توصیف� در� نمیرود�� کار�
همبستگی�استفاده�نمیکنیم��کشورها�میتوانند�متحد�
قرار� سیاسی� بلوک� یک� در� یا� باشند� باهم� متفق� یا�
ادبیات� در� واژه� این� نیستند�� همبسته� ولی� بگیرند�

روابط�بین�الملل�جایی�ندارد�
جمهوری�اسالمی�ایران�در�تبیین�سیاست�نگاه�به�
شرق؛�میخواهد�اینطور�وانمود�کند�که�رابطه�با�روسیه�
که� همانقدر� یعنی� هست�� متقابل� وابستگی� از� نوعی�

نیاز� روسیه� به� هم� ایران� دارد؛� نیاز� ایران� به� روسیه�
ایران� مواضع� و� رفتار� بررسی� و� � مشاهده� ولی� دارد��
متقابل� وابستگی� این� که� میدهد� نشان� روسیه� و�
در� روسیه� به� ایران� روابط� نسبت� و� بود� غیرمتوازن�

عمل�نوعی�از�»وابستگی«�است�
نسبت رابطه روسیه با ایران چیست؟

به�نظر�میرسد�اگر�امنیت�و�بقای�جمهوری�اسالمی�
خطر� به� هم� روسیه� امنیت� بیافتد،� خطر� به� ایران�
حاکمیت� که� نیست� عالقمند� روسیه� افتاد�� خواهد�
ایران�به�دست�یک�جریان�غربگرا�و�ضدروس�بیافتد�

بگیرد،� قرار� تهدید� مورد� ایران� ارضی� تمامیت� اگر�
احتماال�روسیه�واکنش�نظامی�نشان�میدهد�همانطور�
که�در�بحران�سوریه�شاهد�بودیم��اما�اگر�اسرائیل�به�
ایران� ای� هسته� نیروگاههای� یا� بزند� موشک� آبادان�
مورد�حمله�اسرائیل�قرار�بگیرد؛�احتماال�روسیه�فقط�
ابراز�ناخرسندی�کرده�و�دو�طرف�را�به�خویشتنداری�

دعوت�میکند�
مهم� روسیه� برای� ایران� اسالمی� اما�چرا�جمهوری�

است؟�میتوان��2دلیل�برای�آن�برشمرد:

به� است�� روسیه� بحرانی� ساعات� کریدور� ۱-ایران�
سیاسی،� جغرافیای� یا� ژئواستراتژیک� موقعیت� لحاظ�
ایران�مفر�یا�گذرگاه�ارتباطی�روسیه�با�جهان�و�آبهای�
اوکراین؛�در�غرب� با�آغاز�حمله�روسیه�به� گرم�است��
روسیه�مسیرهای�دریایی�و�زمینی�از�طریق�کشورهای�
هم� شرقی� مسیرهای� شد�� بسته� اروپا� اتحادیه� عضو�

ایران� و� چین� مسیر� تنها� شد�� بسته� آمریکا� طریق� از�
برای�روسیه�مانده�تا�مبادالت�بازرگانی�و�تجاری�اش�
که� میدهد� ترجیح� روسیه� بدهد�� ادامه� خارج� با� را�
پس� نگذارد،� در�سبد�چین� را� هایش� مرغ� تخم� همه�
واردات� برای� امن� گذرگاه� یک� ایران� ترانزیتی� مسیر�
بود�� اساسی�خواهد� و�صادرات�موادغذایی�و�کاالهای�
و� جات� میوه� از� پرشده� روسیه� بازارهای� اینک� هم�
تا�هندوانه� فرنگی� از�گوجه� ایرانی؛� غذایی� محصوالت�
به� مسکو� های� مغازه� در� تابستانی� های� میوه� انواع� و�
میرود� انتظار� اوکراین؛� جنگ� بخاطر� میرسد�� فروش�
�۸0 تا� روسیه� و� ایران� بازرگانی� و� تجاری� روابط� که�
درصد�افزایش�یابد��اما�این�را�باید�در�نظر�داشت�که�
مسیر�ترانزیتی�ایران�یک�مسیر�پایدار�تجاری�از�نگاه�
کرملین�نیست�و�صرفا�آنرا�در�مواقع�بحرانی�به�عنوان�

یک�آلترناتیو�درنظر�میگیرد�
2-�جمهوری�اسالمی�ایران�روی�گروههای�افراطی�
و� ارتباط� دارد�� نفوذ� الملل� بین� سطح� در� مذهبی�
نزدیکی�با�گروههای�فشار�یا�گرووهای�تروریستی�بین�
یک� منطقه،� معادالت� در� را� ایران� نوعی� به� المللی،�
کشور�تاثیرگذار�کرده�است��روسیه�عالقمند�است�که�
این� از� گاهی� غرب؛� و� آمریکا� با� قدرت� توازن� برای�
گروهها�استفاده�کند�و�حلقه�ی�اتصال�روسیه�به�این�
گروههای�شبه�نظامی؛�جمهوری�اسالمی�ایران�است��
یمن،� های� حوثی� لبنان،� اهلل� حزب� مثل� گروههای�
جمله� از� عراق� در� الشعبی� حشد� یا� اسالمی� جهاد�

گروههای�تحت�نفوذ�ایران�هستند�
ایران� در� که� است� مهم� روسیه� برای� بنابراین�
بدست� را� قدرت� آمریکا� طرفدار� و� غربگرا� گروههای�
نگیرند��حال�اگر�رهبران�حکومت�آینده�یا�اپوزیسیون�
جمهوری�اسالمی؛�تکلیف�اش�را�با�روسیه�روشن�کند�
و�این�اطمینان�را�به�روس�ها�بدهد�که�دنبال�قراردادن�
کشور�در�دستان�غرب�نیست�و�قرار�نیست�گزندی�به�
استراتژی� است� ممکن� آنوقت� برساند؛� روسیه� منافع�
روسیه�در�حفظ�و�بقای�جمهوری�اسالمی�و�بیت�آقای�

خامنه�ای�تغییر�کند�
ایران� در� تغییرخواهی� جنبش� که� شرایطی� در�

خیابان�ها�را�فرابگیرد�و�حکومت�دیگر�توان�مقابله�با�
اعتراضات�و�اعتصابات�را�نداشته�باشد؛�اگر�اپوزیسیون�
گرایانه؛� ملی� و� ناسیونالیستی� مانیفست� یک� ارائه� با�
دهد؛� وعده� شرق� و� غرب� قبال� در� متوازنی� سیاست�
بقای� در� را� اش� منافع� و� امنیت� روسیه� شاید� آنوقت�

جمهوری�اسالمی�تعریف�نکند�

اما چرا میگوییم غیرمتوازن هست چون میزان رشوه ی که ایران پرداخت 
میکند در مقابل فرصتی که میخرد، متعادل و هم وزن نیست. سربازان ما در سوریه 
کشته میشوند و میلیونها دالر از پولهای ایران صرف حفظ بشار اسد میشود، ولی 
باال میرود. و  روسیه جشن پیروزی را میگیرد و پرچم روسیه است که در سوریه 
پایگاههای نظامی ایران زیر بمباران موشک های اسرائیل قرار میگیرد، اما روسیه 
هیچ واکنشی نشان نمیدهد. ایران منابع انسانی و مالی اش را برای منافع روسیه 
هزینه میکند؛ در مقابل روسیه تنها از پرستیژ و توان بین المللی اش برای دفاع از 
مواضح حق یا ناحق ایران در مجامع بین المللی استفاده میکند. این رابطه غیرمتوازن 
هست. ضمن اینکه روسیه از نفوذش بر ایران استفاده میکند تا در معادالت جهانی، 

از آمریکا امتیاز بگیرد. 

وقتی رفتار جمهوری اسالمی ایران را در رابطه با روسیه تئوریزه میکنیم؛ 
پنج عنصر اصلی را باید در در نظر داشته باشیم: 

1-جمهوری اسالمی ایران به یک تکیه گاه در صحنه بین المللی نیاز دارد. 
2-روسیه یکی از گزینه های اصلی ایران به عنوان تکیه گاه است. 

3-ایران تمایلی به ابراز وابستگی به روسیه ندارد، پس تالش میکند که رابطه با 
روسیه را  نوعی »وابستگی متقابل« در صحنه بین الملل تعریف کند. 

4-اما این وابستگی متقابل دارای توازن نیست. 
این وابستگی  ایجاد توازن در  برای  ابزار رشوه سیاسی  از  5-ایران مجبور است 

متقابل استفاده کند. یعنی رشوه بدهد تا فرصت بخرد. 
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�،Clément� THERME تِرم� ِکلِمان� مترجم:� مقدمه�
در� ایران� مسائِل� کارشناِس� و� فرانسوی� پژوهشگِر�
در� گذشته� مارِس� ماه� در� که� تحقیقی� مقاله�ای�
منتشر� �Ifri فرانسه� بین�المللی� روابِط� انستیتوی�
شد]۱[،�روابِط�بین�جمهوری�اسالمی�و�روسیه�را�پس�
از�پایاِن�جنِگ�سرد�مورد�بررسی�قرار�داده�است��در�
اینجا��تالش�شده�تا�بیشترین�بخش�های�این�مقاله�ی�
�32صفحه�ای�را�به�صورِت�کامل�و��یا�خالصه�بازتاب�
دهیم��دو�بخِش�مهِم�دیگر�مقاله�ِکلِمان�تِرم�در�باره�ی�
»�سوریه«�و�»�افغانستان«�با�زیر�عنواِن:�روابِط�روسیه�
و�جمهوری�اسالمی�درسوریه،�ایران�و�روسیه�در�برابِر�
چالش�افغانستان،�موضوع�مقاالت�دیگری�است�که�در�

همین�شماره�»میهن«�منتشر�شده�است�
همانطور�که�در�عنوان�مقاله�ی�حاضر�مشاهده�می�
شود،�ِکلِمان�تِرم�روابط�بین�روسیه�و�جمهوری�اسالمی�
را�به�عنواِن�»مشارکت«�و�نه�یک�»اتحاِد�استراتژیک«�
اغلب�جنبه�ساختاری� تعریف�می�کند��مشارکتی�که�
ندارد�و�بسته�به�اوضاع�و�احوال�می�تواند�تغییر�کند��با�
این�وجود،�ِکلِمان�تِرم�بر�همگرایی�بیشتر�بین�روسیه�
و�جمهوری�اسالمی�از�سال��20۱4در�ابعاد�امنیتی�و�
فناوری�های�دفاعی�)�خصوصاً�در�زمینه�های�ماهواره�
همگرایی� عمل،� در� � کند�� می� تأکید� سایبری(� و� ای�
بین�روسیه�و�ایران�در�این�زمینه�ها�از�یک�مشارکت�
عادی�بین�دو�کشور�بسیار�فراتر�میرود��همانطور�که�
خارجی� روابط� شورای� کل� مدیر� کورتونف«� »آندری�
یک� نه� روسیه� و� ایران� »روابط� گوید:� می� نیز� روسیه�
است�«� تاکتیکی� اتحاِد� یک� بلکه� استراتژیک،� اتحاِد�
ابعاد� در� روسیه� و� ایران� بین� نزدیکی� و� همگرایی�
مشترِک� گفتماِن� از� �20۱4 سال� از� خصوصاً� امنیتی،�
این� بر� حاکم� های� رژیم� ضدغربی� و� آمریکایی� ضِد�
ابعاد� برغم� دیگر،� از�سوی� تغذیه�می�شود�� دو�کشور�
ایران� مردم� از� وسیعی� بخش� اعتمادی� بی� و� بدبینی�
و� جنگ�ها� تاریخی� سوابق� از� که� روسیه� به� نسبت�
ایران�سرچشمه�می� به�خاک� تزاری� روسیه� تجاوزات�
گیرد،�حاکمیت�نظام�اسالمی�در�تبلیغات�خود�تالش�
می�کند�تا�با�دستکاری�حافظه�تاریخی،�روسیه�امروز�
و� دوست� عنوان� به� و� کرده� تطهیر� اش� گذشته� از� را�

متحد�ایران�معرفی�کند�
متن� در� تِرم،� ِکلِمان�
خالصه�ای�از�مقاله��32صفحه�
بین� روابط� باره� در� خود� ای�

ایران�و�روسیه�می�گوید:
اسالمی� رژیم� بین� »روابط�
پایه� بر� روسیه� و� ایران�
این� امنیتی� منافع� همگرایی�
و� ای� منطقه� سطح� در� دو�
بین� صحنه� در� همچنین�
است�� گرفته� شکل� المللی�
تهران� اخیر،� های� سال� طی�
سیاستی�را�در�منطقه�)سوریه�
از� افغانستان� �،20۱۱ سال� از�

اجرا� مورد� به� مرکزی(� آسیای� و� قففاز� �،۱99۱ سال�
گذاشته�که�به�طور�گسترده�در�راستای�منافع�روسیه�
بوده�است��بعد�امنیتی�که�از�هنگام�پایان�جنگ�سرد�
همکاری� به� بوده� مسکو� و� تهران� روابط� های� پایه� از�
یافته� گسترش� و� تعمیم� آنها� بین� ای� منطقه� های�
هژمونی� باختن� رنگ� روند� آغاز� دیگر� سوی� از� است��
منجر� است،� بوده� مشهود� �2000 دهه� از� که� آمریکا،�
روسیه- مشترک� ایدئولوژیک� گفتمان� یک� ظهور� به�

ایرانی(�بر�علیه�»ارزش�های�غربی�«�شده�است�
با�این�حال،�فراتر�از�این�بستر�مشترک�ایدئولوژیک،�
واقعی� سیاست� یک� پیشبرد� به� موفق� اسالمی� رژیم�
بر� تکیه� با� که� سیاستی� است�� شده� پلتیک(� )رئال�
جهت� در� آمریکا� فشار� با� روسیه� المللی� بین� نقش�
جمهوری� رفتار� تغییر� یا� و� رژیم� احتمالی� تغییر�
توان� می� دیگر،� عبارت� به� کند�� می� مقابله� اسالمی�
گفت�که�رژیم�اسالمی�به�هدف�حفظ�موجودیت�خود،�
است�� افزوده� مسکو� با� خود� روابط� به� جدیدی� ابعاد�
برای� به�موضوعی�حیاتی� از�سال��۱99۱ این�رویکرد�
همزمان� اسالمی� رِژیم� است�� تبدیل�شده� رژیم� بقای�
فشارهای� و� داخل� در� مردمی� اعتراضات� معرض� در�
که� فشارهایی� دارد�� قرار� واشنگتن� سوی� از� خارجی�
-20۱۷( ترامپ� دونالد� جمهوری� ریاست� دوران� � از�

202۱(�روندی�افزایشی�داشته�است�

این� با� را� خود� تحقیقی� مقاله� مقدمه� تِرم،� ِکلِمان�
جمالت�آغاز�می�کند:

خوانش� �)۱99۱ سال� �( سرد� جنگ� پایان� »از�
روابط� درباره� ها� تحلیل� و� تجزیه� در� مختلفی� های�
برجسته� با� برخی� شود�� می� مشاهده� مسکو� و� تهران�
اسالمی� رژیم� و� روسیه� ایدئولوژیک� همگرایی� کردن�
بین� »تکنولوژیک«� های� همکاری� بودن� خطرناک� بر�
فضایی،� هسته�ای،� های� زمینه� در� ویژه� به� کشور،� دو�

نظامی�و�امنیتی�تأکید�دارند�
کشور� دو� بین� روابط� شکنندگی� بر� دیگر،� برخی�
تأکید�دارند�و�پیش�بینی�می�کنند�که�اگر�چه�ممکن�
آنها� بین� روابط� در� الوقوع� قریب� گسست� یک� است�
بی� از� �کشور،�حداقل� بین�دو� روابط� ولی� نکند،� بروز�

اعتمادی�متقابل�و�دیرپا�رنج�می�برد�
بر�هر�دو�کشور� رژیم�های�حاکم� در�همین�حال،�
»خوب� روابط� بر� همواره� خود� رسمی� تبلیغات� در�
یک� و� کنند� می� � اشاره� کشور� دو� بین� همسایگی«�
این� کنند�� می� مطرح� را� استراتژیک«� »مشارکت�
تبلیغات�تاکید�می�کند�که�این�مشارکت،�یک�»اتحاد�
گرایی� افراط� علیه� دوست،� کشور� دو� بین� طبیعی«�

مذهبی��و�تروریسم�در�خاورمیانه�است�
ایدئولوژیک� محتوای� دادن� به� رژیم� دو� تمایل�
راهی� منزله� به� � واقع� در� خود،� دوجانبه� روابط� به�
بین� که� است� اختالفاتی� رساندن� حداقل� به� برای�

روابط روسیه و ایران: مشارکت غیرساختاری، تأکید بر ابعاد امنیتی

کلمان�تِرم�-�شاهرخ�بهزادی
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مازندران)کاسپین(�بروز�کرده�است�
ایدئولوژیک�و/یا�استراتژیک� این�حال،�در�سطح� با�
بین�سیاست�های�مسکو�و�تهران�ماهیتاً�تفاوت�هایی�
در� اسالمی� جمهوری� خارجی� سیاست� دارد�� وجود�
مقام� در� �۱9۷9 سال� از� خود� آمریکایی� ضد� ابعاد�
�۱99۱ سال� از� روسیه� خارجی� سیاست� با� مقایسه�
بیشتر�ایدئولوژیک�بوده�و�در�این�زمینه�ثبات�و�تداوم�

داشته�است�
افزون�بر�این،�مسکو�اغلب�و�حداقل�تا�سال��20۱4
)�زمان�ضمیمه�شبه�جزیره�کریمه�به�روسیه(�اولویت�
بیشتری�نسبت�به�گسترش�روابط�خود�با�واشنگتن�در�

مقایسه�با�شریک�ایرانی�اش�داده�بود�
از�سال��20۱4و�اشغال�کریمه�مشاهده�می�شود�که�
روابط�روسیه��با�غرب�رو�به�وخامت�گذاشت�و�از�آن�
زمان�سیاست�خارجی�روسیه�به�سوی��توسعه�بیشتر�
شد�� معطوف� غربی� غیر� ای� منطقه� های� قدرت� با�
پریماکوف� یوگنی� مطمئناً،�گفتمان�جهان�چندقطبی�
تغییر� برای� جدیدی� انگیزه� �]2[ �Evgueni� Primakov

رویکرد�سیاست�خارجی�روسیه�بوده�است�
استراتژی�جدید�روسیه�مبتنی�بر�ارتقای�چشم�انداز�
یک�نظام�بین�المللی�است�که�بر�ظهور»مراکز�متعدد�
کشورهای� اتحادیه� چین،� مانند:� قدرت«� جدید� و�
هند� جنوبی،� آفریقای� برزیل،� شرقی،� جنوب� آسیای�

و�ایران�تأکید�دارد�
موضوع� روسیه� جدید� استراتژی� در� بنابراین،�
گسترش�روابط�با�دولت�های�»غیر�غربی«��در�اولویت�
قرار�گرفته�است��پویایی�جدید�در�روابط�بین�روسیه�
چهارچوب� این� در� باید� را� �20۱4 سال� از� � ایران� و�

تبیین�کرد�«
روابط با روسیه: یک موضوع سیاست داخلی 

در ایران
با� ایران�در�سال�گذشته� بحث�عمومی�سیاسی�در�
دو�جنجال�رسانه�ای�همراه�شد�که�نزدیک�شدن�رِژیم�

اسالمی�به�مسکو�را�زیر�پرسش�می�برد�
اولین�جنجال�که�خود�را�در�بحث�سیاسی�داخلی�
در�ایران��تحمیل�کرد،�پس�از�فاش�شدن�فایل�صوتی�
محمد�جواد�ظریف،�وزیر�امور�خارجه�پیشین�در�ماه�
مارس���202۱آغاز�شد��اظهارات�ظریف�در�این�فایل�
روحانی� دولت� نگرِش� در� که� کند� می� تایید� صوتی�
ایران� ای� هسته� برنامه� �)202۱ اوت� تا� �20۱3 )اوت�
پروژه�ای�است�که�در�سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمی�
برنامه� این� و� است� برخورد� باالیی� بسیار� اولویت� از�

احتماالً�در�خدمت�منافع�حاکمیت�است�
پاسداران� سپاه� صوتی،� فایل� این� در� حتی� ظریف�
تالش� تخریب� برای� روسیه� با� همکاری� به� متهم� را�
های�دولت�روحانی�در�جهت�حل�و�فصِل�مسئله�اتمی�
کرده�بود��به�نظر�آقای�ظریف�روس�ها�از�این�موضوع�
واهمه�داشتند�که�رسیدن�به�یک�توافق�در�باره�برنامه�
ایران� مواضع� نزدیک�شدن� باعث� تواند� هسته�ای،�می�

به�آمریکا�بشود�
فایل� این� در� راستا،�محمد�جواد�ظریف� در�همین�
والدیمیر� با� سلیمانی� قاسم� گفتگوی� و� دیدار� صوتی�
از� پس� ماه� چند� -درست� �20۱۵ دسامبر� در� پوتین�
وسیله� عنوان� به� را� وین-� در� ایران� ای� هسته� توافق�
ایران� بین� روابط� سازی� عادی� از� جلوگیری� برای� ای�
وآمریکا�توصیف�کرده�است��به�نظر�ظریف،�روسیه�با�
سوریه،� در� جنگی� وضعیت� در� ایران� موقعیِت� حفظ�
متخاصم�� های� طرف� از� یکی� عنوان� به� را� کشور� این�
تنش� فرآیند� کردن� دنبال�طوالنی� به� و� کرده� تثبیت�

باور� و�درگیری�بین�تهران�و�واشنگتن�بوده�است��به�
او�اینگونه�جلسات�و�گفتگوها�بین�نمایندگاِن�»دولت�
روسی� سیاستمداران� با� اسالمی� جمهوری� در� سایه«�
به� یورش� �– آنان� بعدی� اقدامات�مخفیانه� و�همچنین�
سفارت�عربستان�درتهران،�توقیف�کشتی�ها�در�خلیج�
برجام� بهینه� اجرای� از� جلوگیری� هدف� به� �– فارس�

طرح�ریزی�و�انجام�گرفته�بود�
در� اشتباه� یک� نتیجه� تواند� می� گیری� جهت� این�
�20۱۵ سال� در� روسیه� زیرا� باشد،� رویدادها� تفسیر�
توافق�اتمی�با�ایران�را�امضا�کرده�بود�و�نقش�سازنده��

این�کشور�در�این�زمینه�توسط�مقامات�دولت�اوباما�به�
رسمیت�شناخته�شده�بود�

اسالمی� جمهوری� خارجی� سیاست� این،� بر� افزون�
تا� بود� نتوانسته� هرگز� روسیه(� نقش� از� فارغ� ایران)�
با�واشنگتن� گام�مثبتی�در�جهت�عادی�سازی�روابط�
آمریکایی� ضد� اساساً� و� انقالبی� ماهیت� زیرا،� بردارد��
جمهوری�اسالمی،�مانع�بسیار�بزرگی�در�این�راه�بوده�
رژیم� یک� که� خواهد� نمی� روسیه� تردید� بدون� است��
و� بیاید� کار� سر� بر� تهران� در� آمریکا� طرفدار� جدید�
چنین�چشم�اندازی�نیز�در�کوتاه��مدت�غیر�واقعی�به�

نظر�می�رسد�
وجود� به� توان� نمی� ظریف� سخنان� از� نتیجه،� در�
یک�»طرح�مخفی«�روسیه�در�ایران�پی�برد��بلکه�این�
سایه� دولِت� برتِر� قدرت� دهنده� نشان� صرفاً� اظهارات،�
همان� در� و� ایران� در� امنیتی(� های� دستگاه� و� )سپاه�
)دولت� رسمی� دولت� گسترده� ناتوانی� و� ضعف� حال�

وفت�روحانی(�در�ایران��بوده�است�
جنجال�دوم،�این�بار�تاریخی،�در�اوت��202۱ظاهر�
شد��ا�نتشار�عکسی�در�تاریخ��۱۱اوت��202۱در�شبکه�
توییتر�سفارت�روسیه�در�تهران�جنجال�ساز�شد�و�با�

واکنش�های�زیادی�روبرو�شد�
همتای� با� را� روسیه� پیشین� سفیر� عکس� این�
پلکانی�� روی� میالدی� �۱943 سال� در� او� بریتانیایی�

نشان�می�دهد�که�میزبان�کنفرانس�تهران�بودند�
به� اسالمی� جمهوری� مقام� چند� واکنش�� پی� در�
جمهوری� خارجه� امور� وزارت� عکس،� این� انتشار�
ادای� برای� را� بریتانیا� و� روسیه� ایران�سفرای� اسالمی�

توضیحات�به�این�وزارتخانه�فراخواند�
امور� وزیر� معاون� با� دیدار� در� دیپلمات�روسی� یک�
خارجه�جمهوری�اسالمی�ایران�گفت�که�تنها�هدف�از�
ائتالف�دو�کشور�اتحاد� انتشار�این�عکس،�بزرگداشت�
جماهیر�شوروی�و�بریتانیا�علیه�ارتش�نازی�در�جنگ�
ایرانی«� جهانی�دوم�بوده�و�این�عکس�محتوای�»ضد�
مردم� خاطر� آزردگی� موجب� که� نبوده� قرار� و� ندارد�

ایران�شود�
استراتژیک� ابعاد� بر� نیز� تهران� در� روسیه� سفیر�

روابط�مسکو�و�تهران�تاکید�کرده�بود�و�از�اینکه�مردم�
بودند،� شده� خاطر� آزرده� عکس� این� انتشار� از� ایران�

عذر�خواهی�کرده�بود�
از�سال��۱99۱در�روابط��دوجانبه�� این�تنش� بروز�
است�احضار� بوده� بی�سابقه� ایران� و� دو�کشور�روسیه�
امور�خارجه� � بریتانیا�توسط�وزارت� سفیران�روسیه�و�
اعتمادی� بی� و� تاریخی� حساسیت� اسالمی� جمهوری�
قدرت� دو� این� پیشینه� با� ارتباط� در� را� ایران� مردم�

بزرگ»�امپریالیستی«�پیشین�نشان�می�دهد�
امکان� که� است� عاملی� اعتمادی�همچنین� بی� این�

ایجاد�یک�اتحاد�واقعی�بین�دو�کشور�ایران�و�روسیه�
را�محدود�می�کند�

میراث�تاریخی،�عدم�شناخت�متقابل،�فقدان�روابط�
اقتصادی�مکمل�و�حتی�رقابت�در�بخش�انرژی�)نفت�
و�گاز(�از�عوامل�اصلی�تنش��در�روابط�دو�جانبه�بین�

ایران�و�روسیه�هستند�
تهران�در�شرایطی�نیست�که�قادر�به�ایجاد�توازنی�
که� روابطی� باشد�� روسیه� با� خود� روابط� در� مطلوب�
سال� در� شوروی� ابرقدرت� فروپاشی� از� پس� حتی�

�۱99۱کماکان�نامتقارن�باقی�مانده�است�
و� روسیه� سفرای� � عکس� انتشاِر� جنجاِل� از� پس�
تهران،� در� روسیه� سفارِت� توییتِر� شبکه� در� بریتانیا�
منتقدان� از� و� پارلمان� سابق� نماینده� مطهری� علی�
نظام�اسالمی� نفوذ�در� به� را� داخلی�حاکمیت،�روسیه�
متهم�کرد��به�گفته�او،�سیاست�رژیِم�اسالمی�بیش�از�
پیش�در�جهت�منافع�روسیه�و�چین�گام�بر�می�دارد�
و�در�همان�حال�این�سیاست،�نسبت�به�منافع�غرب،�

رویکردی�به�شدت�خصمانه�دارد�
علی�مطهری�و�محمد�جواد�ظریف،�اولویت�نگاه�به�
شرق��در�سیاست�خارجی�جمهوری�اسالمی�ایران��را�
از�سال��200۵مورد�انتقاد�قرار�داده�اند��آنان�همچنین�
گفته�اند�که�روسیه�و�چین�نیز�به�همان�اندازه�دولت�

های�غربی�بلند�پروازی�های�هژمونیک�دارند�
بین� در� چه� مکرر،� عمومی� های� بحث� علیرغم�
ایران�در�مورد�جهت�گیری� نخبگان�و�چه�در�جامعه�
و� )روسیه� شرق� به� نگاه� بر� مبنی� حاکمیت� سیاسی�
عمل� در� طلبان«� »اصالح� و� � روها«� »میانه� چین(،�
نتوانستند�بر�این�سیاست�تأثیر�گذاشته�و�تغییری�در�

آن�حاصل�کنند�
از� طلبان� اصالح� � حمایت� با� روحانی� هدف�حسن�
ساختن� متعادل� و� سیاست� این� تعدیل� � �20۱3 سال�
غرب� با� عادی� اقتصادی� رابطه� ایجاد� جهت� در� آن�
حال،� این� با� بود�� � اروپایی� کشورهای� با� خصوصاً� و�
پس�از�توافق�هسته�ای��20۱۵سیاست�نزدیک�شدن�
شکست� با� � اروپایی� کشورهای� به� ایران� اقتصادی�
روبرو�شد��این�شکست،�حاشیه�ی�ضعیِف�قدرِت�عمِل�

ِکِلمان تِرم روابط بین روسیه و جمهوری اسالمی را به عنواِن »مشارکت« و نه 
یک »اتحاِد استراتژیک« تعریف می کند. مشارکتی که اغلب جنبه ساختاری ندارد 
و بسته به اوضاع و احوال می تواند تغییر کند. با این وجود، ِکِلمان تِرم بر همگرایی 
بیشتر بین روسیه و جمهوری اسالمی از سال 2٠14 در ابعاد امنیتی و فناوری های 
در زمینه های ماهواره ای و سایبری( تأکید می کند.  در عمل،  دفاعی ) خصوصاً 
همگرایی بین روسیه و ایران در این زمینه ها از یک مشارکت عادی بین دو کشور 

بسیار فراتر میرود. 
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»میانه�روها«�در�ایران�را�در�خصوص�مانور�دادن�در�

باره�مسائل�بین�المللی�آشکار�کرد�
اصالح� و� روها� میانه� شده� اعالم� خواست� علیرغم�
طلبان�در�زمینه�ایجاد�نوعی�تعادل�در�روابط�خارجی�
دولت� ساله� هشت� مدت� طی� اسالمی،� جمهوری�
ما� و� شده� حاصل� خواست� این� عکِس� عماًل� روحانی�
ایران�و�روسیه�بودیم��طی� شاهد�نزدیکی�بیشتر�بین�
چهار� اسالمی)روحانی(� جمهوری� رئیس� مدت� این�
به� بار� امور�خارجه�اش)ظریف(�سی�و�سه� بار�و�وزیر�
در� درایران� دولت�رسمی� ناتوانی� کردند�� روسیه�سفر�

مشهود� کاماًل� اسالمی� نظام� حاکمیت� خواست� برابر�
قدرت� به� اتکا� اسالمی� � رژیم� کلی� استراتژی� است��
امنیِت�سازمان�ملل�متحد� های»غیر�غربی�«�شورای�
آمریکا� های� فشار� با� مقابله� برای� �– و�چین� روسیه� �–
بوده�است�و�به�نظر�نمی�رسد�که�رژیم��اسالمی�هیچ�
جایگزیِن�واقعی�دیگری�را�برای�تغییر�این�رویکرد،�در�

مد�نظر�داشته�باشد�
استراتژی  رئیسی؛  ابراهیم  انتخاب  از  پس 
رژیم اسالمی، تأکید بر نزدیکی بیشتر بین ایران 

و روسیه است
این�بن�بست�در�سیاست�خارجی�جمهوری�اسالمی�
در�وهله�نخست�ناشی�از�امتناع�نظام�اسالمی�در�گام�
با� دیپلماتیک� روابط� برداشتن�در�جهت�عادی�سازی�

واشنگتن�است�
خارجی� سیاست� اصلی� خطوط� رئیسی� ابراهیم�
جمهوری�اسالمی�را�منطبق�بر�نظرات�علی�خامنه�ای،�
شده،� ترسیم� �۱9۸9 سال� از� که� اسالمی� نظام� رهبر�

دنبال�می�کند�
المللی� بین� راهبرِد� از� انتظار� مورد� اصلی� تحوالت�

تهران�به�شرح�زیر�است:
شدن،� نظامی� افزایش� با� رژیم� رویکرد� نخست،�
رژیم� رویکرد� در� تحول� این� شود�� می� امنیتی� بیشتر�
و� تهران� بین� منطقه�ای� های� همکاری� بر� همچنین�
افغانستان�پس�از�202۱،�سوریه،�قفقاز�و� مسکو-�در�

آسیای�مرکزی-�تأکید�دارد�
هدف� هسته�ای،� توافق� شکست� از� پس� دوم،�
در� اقتصادی� روابط� تقویت� تهران� هدف� جدید�
اقتصادی� اتحادیه�ی� و� روسیه� با� منطقه�ای،� سطح�
تجارت� دیگر� تهران� دیگر،� عبارت� به� است�� اوراسیا�
نمی� قرار� خود� اولویت� در� را� اروپایی� کشورهای� با�
دهد،�بلکه�به�سمت�منطقه�ای�کردن�تجارت�و�توسعه�

تجارت�با�چین�حرکت�خواهد�کرد�
برای� و»فرصت«ها� تهدید«ها� از»� برداشت� سوم،�
بزرگ� های� قدرت� بین� رقابتها� در� اسالمی� جمهوری�

عنصر� یک� آمریکا(� چین-� بیشتر� و� )روسیه-آمریکا،�
ساختاری�در�تعریف�سیاست�خارجی�رژیم�در�اوراسیا�

است�
و� ایران� های� همکاری� گسترش� بحث� باالخره� و�

روسیه�در�سوریه�با�طالبان�در�أفغانستان�است�
سوریه� در� روسیه� و� ایران� همکاری� موفق� تجربه�
»تروریسم� را� آن� اسالمی� آنچه�جمهوری� با� مبارزه� و�
برای� جدیدی� پنجره� ظاهراً� نامد،� می� �» تکفیری�
باز� افغانستان� در� مسکو� و� تهران� بین� تعامل� تشدید�
محافظه� اصرار� وعلیرغم� وجود،� این� با� است�� کرده�

از� آمریکا� نظامی� نشینی� عقب� که� ایران� در� کاران�
می� محسوب� � ایدئولوژیک� موفقیتی� را� افغانستان�
کنند،�پیروزی�طالبان�می�تواند�به�منزله�چالشی�برای�
در� باشد�� منطقه� در� روسیه� و� ایران� امنیتی� همکاری�
واقع،�سخنرانی�های�پیروزی�ایدئولوژیک�و�شعارهای�
نگرانی� به� را� خود� جای� سرعت� به� آمریکا� شکست�
های� کانون� توسعه� و�خطر� افغانستان� ثبات� مورد� در�
مواد� قاچاق� افزایش� همچنین� و� جدید،� تروریستی�

مخدر�از�افغانستان�داده�است�
روحانی،� حسن� شد،� اشاره� تر� پیش� که� همانطور�
سال� �۸ مدت� در� ایران� اسالمی� جمهوری� رئیس�
با� را� �دیپلماتیک�خود� نتوانست�خطوط� ریاست�خود�
هدف�ایجاد�توازن�مجدد�در�روابط�بین�المللی�کشور�
از�طریق�نزدیک�شدن�به�اروپا�و�مذاکره�با�واشنگتن�

تأمین�کند�

دونالد� جمهوری� ریاست� دوران� در� واقع،� در�
واشنگتن،� حداکثری� فشار� سیاست� تحت� و� ترامپ�
از� اسالمی،� درحمهوری� سیاسی� های� جناح� همه�ی�

جمله�اصالح�طلبان�و�میانه�روها،�از�نزدیک�شدن�به�
روسیه�و�چین�حمایت�کردند��این�اتحاد-�در�نزدیکی�
سیاسی� های� جناح� در� �– غرب� از� دوری� و� شرق� به�
ایران�در�واقع�به�منزله�پیروزی�خطی�بود�که�از�سوی�
پاسداران� سپاه� و� اسالمی� رژیم� رهبر� خامنه�ای،� علی�
از� پس� و� بود� شده� ترسیم� � �2000 دهه� ابتدای� از�
»جنبش�سبز«�در�سال��2009و�جنگ�در�سوریه�از�

سال��20۱2تقویت�شد�
)بنیاد� سیاستمداران� جدید� نسل� این،� بر� افزون�
مخالف� ایران� اسالمی� رژیم� در� افراطی(� گرایاِن�
هرگونه�رابطه�با�غرب�هستند��آنان�بر»نگاه�به�سمت�
شرق«�)که�روسیه�را�نیز�در�بر�می�گیرد(�تأکید�می�
اسالمی� جمهوری� خارجی� سیاست� از� آنان� کنند��
جایگزین� غرب«� از� بیشتر� »شرق� شعار� آن� در� � که�
اهلل�خمینی،� روح� زمان� �» غربی� نه� »نه�شرقی،� شعار�
کنند� می� دفاع� شده،� اسالمی� جمهوری� گذار� بنیان�
دلیل� به� را� سابق� کاران� محافظه� جدید،� نسل� � این�
از�توافق�هسته�ای��20۱۵سرزنش�می�کنند� حمایت�
آنها�والدیمیر�پوتین�را�به�عنوان�یکی�از�اعضای�اصلی�

“محور�مقاومت�”�در�برابر�غرب�می�دانند�
سوی  به  روسیه  با  اسالمی  رژیم  روابط 
مشارکتی میرود که در آن مسائل امنیتی غالب 

است
تقویت� برای� را� خود� تمایل� اخیرا� ایران� و� روسیه�
روابط� تعمیق� نیز� و� دوجانبه� سیاسی� های� همکاری�

اقتصادی�بین�دو�کشور�نشان�داده�اند�
تهران��در��۱۱اکتبر�202۱،�اعالم�کرد�که�بزودی�
توسعه� توافقنامه� شامل� استراتژیک� مشارکت� یک�
��20ساله�را�با�مسکو�امضا�خواهد�کرد��با�این�وجود،�
اجرای�یک�»مشارکت�غیر�ساختاری«� اولویت�مسکو�
موقعیت�خود� ایران� اسالمی� است��جمهوری� ایران� با�
روسیه�حفظ� تقدِم� دارای�حق� بعنوان�یک�شریک� را�
مسکو� انحصاری� شریک� یک� عنوان� به� اما� کند،� می�

شناخته�نمی�شود�
استراتژی�جدید�ایران��که�بر�مبنای�آن��دیگر�نباید�
بر�توسعه�روابط�خود�با�کشورهای�اروپایی�تأکید�کند،��
این�خطر�را�ایجاد�می�کند�که�این�کشور�بیش�از�پیش�

به�دو�کشور�روسیه�و�چین�وابسته�شود�
جمهوری� مستقل� فضایی� برنامه� باینکه� توجه� با�
اسالمی�شکست�خورده�است،�تالش�رژیم�تهران�برای�
فضایی� های� فناوری� از� استفاده� ضرورت� آن،� توسعه�

و� روسیه� های� همکاری� کند�� می� ایجاب� را� روسیه�
ایران�در�زمینه�فناوری�های�فضایی�به�سال��۱99۸بر�
می�گردد�که�روسیه�در�توسعه�پروژه�ماهواره�مصباح�

»روابط بین رژیم اسالمی ایران و روسیه بر پایه همگرایی منافع امنیتی این 
دو در سطح منطقه ای و همچنین در صحنه بین المللی شکل گرفته است. طی سال 
های اخیر، تهران سیاستی را در منطقه )سوریه از سال 2٠11، افغانستان از سال 1991، 
قففاز و آسیای مرکزی( به مورد اجرا گذاشته که به طور گسترده در راستای منافع 
روسیه بوده است. بعد امنیتی که از هنگام پایان جنگ سرد از پایه های روابط تهران 
و مسکو بوده به همکاری های منطقه ای بین آنها تعمیم و گسترش یافته است. از 
سوی دیگر آغاز روند رنگ باختن هژمونی آمریکا، که از دهه 2٠٠٠ مشهود بوده است، 
منجر به ظهور یک گفتمان ایدئولوژیک مشترک روسیه-ایرانی( بر علیه »ارزش های 

غربی « شده است.

علیرغم خواست اعالم شده میانه روها و اصالح طلبان در زمینه ایجاد نوعی 
روحانی  دولت  ساله  هشت  مدت  طی  اسالمی،  جمهوری  خارجی  روابط  در  تعادل 
عماًل عکِس این خواست حاصل شده و ما شاهد نزدیکی بیشتر بین ایران و روسیه 
بودیم. طی این مدت رئیس جمهوری اسالمی)روحانی( چهار بار و وزیر امور خارجه 
اش)ظریف( سی و سه بار به روسیه سفر کردند. ناتوانی دولت رسمی درایران در برابر 
خواست حاکمیت نظام اسالمی کاماًل مشهود است. استراتژی کلی رژیم  اسالمی اتکا 
به قدرت های»غیر غربی « شورای امنیِت سازمان ملل متحد - روسیه و چین - برای 
اسالمی هیچ  رژیم   نمی رسد که  نظر  به  و  بوده است  آمریکا  با فشار های  مقابله 

جایگزیِن واقعی دیگری را برای تغییر این رویکرد، در مد نظر داشته باشد.
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با�ایران�همکاری�کرده�است��همکاری�روسیه�با�ایران�
را� غربی� کشورهای� فضایی،� های� فناوری� زمینه� در�
مرور� به� تواند� این�همکاری�می� زیرا� کند�� نگران�می�
زمان�جمهوری�اسالمی�را�قادر�سازد�تا�ظرفیت�خود�
را�در�نظارت�و�رصد�اهداف�نظامی�در�عرصه�خاورمیانه�

افزایش�دهد�
فضایی� برنامه� بر� پاسداران� سپاه� کامل� کنترل�
جمهوری�اسالمی�به�طور�کلی��و��خصوصاً�همکاریهای�
برای� دیگری� منبع� روسیه� با� زمینه� این� در� � سپاه�

نگرانی�غربی�هاست�
�Kanopus-Vاگر�تهران�ماهواره�روسی�کانوپوس-و�
را�در�اختیار�بگیرد،�قادر�خواهد�بود�تا�به�نحو�بهتری�
بر�تأسیسات�نفتی�در�خلیج�فارس،�پایگاه�های�نظامی�
اسرائیل� نظامی� های� فعالیت� یا� و� عراق� در� آمریکا�
خاک� از� است� قرار� ماهواره� این� پرتاب� کند�� نظارت�
در� ماهواره� انجام�شود،�در�حالی�ک�مدیریت� روسیه�
روسیه� در� که� است� پاسدران� سپاه� تیِم� یک� دست�
البرز،�نزدیک�به�تهران� اند�و�در�استان� آموزش�دیده�

مستقر�شده�اند�
با�وجودیکه�مسکو��حمایت�خود�را�ازبرنامه�فضایی�
های� همکاری� اما،� کند،� می� رد� اسالمی� جمهوری�
امنیتی�و�انتقال�فناوری�های�حساس�از�سال��۱99۱
کشوِر� دو� جانبه� دو� روابط� اصلی� های� پایه� از� یکی�

روسیه�و�ایران�را�تشکیل�می�دهند�
در�حوزه�نظامی�نیز�طی�سال�های�اخیر�ما�شاهد�
این� در� هستیم�� مشترک� های� رزمایش� افزایش�
خصوص�می�توان�ازجمله�به�رژه�نیروی�های�دریایی�
دو�کشور�در�ژوئیه��202۱در�بندر�»سنت�پترزبورگ«�
اشاره�کرد�که�طی�آن�ناوشکن�ایرانی�سهند�و�کشتی�
این� در� داشتند��همچنین� مکران�مشارکت� پشتیبانی�
ایران،� دریایی� مشترک� رزمایش� به� توان� می� باره�
روسیه�و�چین�در�شمال�اقیانوس�هند�اشاره�کرد�که�

در�ماه�ژانویه�سال�جاری�برگزار�شد�
ایران،� در� روسیه� سفیر� گفته� به� و� دیگر� سوی� از�
»در�نتیجه�لغو�تحریم�های�تسلیحاتی�ایران�از�سوی�
حال� در� اکنون� هم� دوکشور� متحد،� ملل� سازمان�
جنگی� تجهیزات� و� تسلیحات� خرید� برای� مذاکره�

روسیه�توسط�ایران�هستند�«
ژنرال� رهبری� به� روسیه� دفاع� وزارت� هیئت� یک�
اجرای� جهت� در� �،20۱۸ دسامبر� �24 در� اوسیپوف�
تقویت� همچنین� و� نظامی� های� همکاری� توافقنامه�
در� کشور� دو� بین� ای� منطقه� نظامی� های� همکاری�

های� همکاری� توافق� شد�� ایران� وارد� قفقاز� و� سوریه�
توسط�� �20۱۵ سال� ژانویه� در� کشور� دو� بین� نظامی�

وزرای�دفاع�دو�کشور�امضا�شده�بود�

دوجانبه،� نظامی� های� همکاری� تقویت� بر� افزون�
در� اسالمی� جمهوری� بیشتر� ادغام� دنبال� به� مسکو�
در� و� قفقاز� در� خصوصاً� خود،� ای� منطقه� استراتژی�

آسیای�مرکزی�است�
روسیه�همچنین�از�عضویت�کامل�ایران�در�سازمان�
الحاق� روند� کند�آغاز� می� حمایت� شانگهای� همکاری�
سال� پاییز� در� شانگهای� همکاری� سازمان� به� ایران�
شد�� اعالم� تاجیکستان� پایتخت� دوشنبه،� در� �202۱
این� در� ایران� قطعی� عضویت� که� است� توجه� شایان�
از�لیست�سیاه� ایران� بیرون�آمدن� به� سازمان�موکول�
گروه�ویژه�اقدام�مالی�)�اف�ای�تی�اف(�و�ادامه�روند�
است�� ایران� ای� هسته� برنامه� درباره� وین� مذاکرات�
همکاری� سازمان� در� عضویت� برای� تهران� واقع،� در�
شانگهای�باید�از�بازگشت�تحریم�های�سازمان�ملل)�نه�
اسالمی� علیه�جمهوری� آمریکا(� یکجانبه� تحریم�های�

اجتناب�کند�
قرارداد� سال�202۱ � ژانویه� در� اسالمی� جمهوری�
امضا� روسیه� با� را� اطالعات”� “امنیت� برای� همکاری�
این� هنگام،� آن� در� ایران� خارجه� امور� وزارت� کرد��
سایبری� امنیت� مورد� در� عطفی«� »نقطه� را� قرارداد�

کشور�خواند�
دفاعی� جنبه� ایران� برای� زیادی� حد� تا� توافق� این�
دارد�و�خصومت�مشترک�رژیم�های�دو�کشور�ایران�و�
اساس� بر� تأکید�می�کند�� آمریکا� به� نسبت� را� روسیه�
امنیِت� های� سیستم� ساخت� در� روسیه� توافق،� این�

سایبری�به�ایران�کمک�می�کند�تا�این�کشور�در�برابر�
آمریکا�دفاع�سایبری�قوی�تری�داشته�باشد�

سایبری� دفاع� های� کاستی� تهران� که� صورتی� در�

برای� کند،� طرف� بر� روسیه� های� فناوری� با� را� خود�
واشنگتن��بسیار�دشوارتر�و�گران�تر�تمام�خواهد�شد�
تا�در�حمالت�سایبری،�زیرساخت�های�ایران�را�هدف�

قرار�دهد�
و� ایران� کشوِر� دو� های� رژیم� داخلی،� سطح� در�
های� آزادی� در�جهت� زیادی� های� روسیه�محدودیت�

»دیجیتال«�ایجاد�کرده�اند�
از� استفاده� نگران� بویژه� کشور� دو� هر� های� رژیم�
تلگرام� شبکه� � اسالمی� رژیم� هستند�� تلگرام� شبکه�
در� کند�� اخالقی”�می� انحطاط� به�“گسترش� متهم� را�
همین�حال،�تهران�بر�اتهامات�روسیه�علیه�این�شبکه�
از� بودن�و�حفاظت� ناشناس� با� انگشت�می�گذارد�که�
اقدامات�تروریستی� این�شبکه،� برای�کاربران� داده�ها�

را�تسهیل�می�کند�
انتقادات�علیه�شبکه�تلگرام�در�این�دو�نظام�سیاسی�
اقتدار�گرا�به�هدف�خفه�کردن،�محدود�کردن،�دلسرد�
های� گفتمان� کردن� کن� ریشه� نهایت� در� و� کردن�
انتقادی�است�که�می�تواند�ثبات�این�دو�رژیم�را�زیر�

پرسش�ببرد�
اقتصادی  روابط  در  مطلوب  تجاری  پویایی 

ایران و روسیه
رژیم� و� روسیه� رهبران� تمایل� �،20۱4 سال� از�
اسالمی�برای�تقویت�همکاری�های�اقتصادی�دوجانبه،�
کند�� می� مطرح� را� کشور� دو� بین� همبستگی� مسئله�
دو�کشوری�که�تحت�تحریم�های�آمریکا�و�اروپا�قرار�
گرفته�اند��در�روسیه،�سیاستمداران�و�تجار�این�کشور�
بازگرداندن� برای� �20۱۸ سال� در� آمریکا� تصمیم� از�
تحریم�ها�علیه�تهران�انتقاد�کردند��این�انتقاد�در�وهله�
نخست�به�نفِس�تحریم�ها�بوده�است�که�به�عنواِن�یک�
ویژه� به� شود�� می� استفاده� آن� از� سیاسی� فشار� ابزار�

آنکه�خود�مسکو�نیزاز�آن�رنج�می�برد�
روابط� تا� این،�دو�کشور�تالش�می�کنند� بر� افزون�

اقتصادی�خود�را�تنوع�بخشیده�و�توسعه�دهند�
)راه� انرژی،�زیرساخت�ها� همکاری�در�زمینه�های�
آهن(�و�صنعت�هوانوردی�که�پیش�تر�بین�دو�کشور�
شده� تضعیف� آمریکا� های� تحریم� با� است،� شده� آغاز�

اند�
برای� تجاری� تراز� کسری� روسیه� با� ایران� تجارت�
صادرات� توسعه� با� کند� می� تالش� تهران� دارد�� ایران�

غیرنفتی�خود�به�روسیه�این�کسری�را�محدود�کند�
تولیدات�و�محصوالِت�غذایی،��۷0 مثال،� به�عنوان�
تشکیل�می� را� � روسیه� بازار� به� ایران� درصد�صادرات�
معدنی� مواد� و� شیمیایی� مواد� سیمان،� فلزات،� دهد��

همگرایی و نزدیکی بین ایران و روسیه در ابعاد امنیتی، خصوصاً از سال 2٠14 
از گفتماِن مشترِک ضِد آمریکایی و ضدغربی رژیم های حاکم بر این دو کشور تغذیه 
می شود. از سوی دیگر، برغم ابعاد بدبینی و بی اعتمادی بخش وسیعی از مردم ایران 
به خاک  تاریخی جنگ ها و تجاوزات روسیه تزاری  از سوابق  به روسیه که  نسبت 
ایران سرچشمه می گیرد، حاکمیت نظام اسالمی در تبلیغات خود تالش می کند تا 
با دستکاری حافظه تاریخی، روسیه امروز را از گذشته اش تطهیر کرده و به عنوان 

دوست و متحد ایران معرفی کند.

بروز این تنش از سال 1991 در روابط  دوجانبه  دو کشور روسیه و ایران بی 
سابقه بوده است.احضار سفیران روسیه و بریتانیا توسط وزارت  امور خارجه جمهوری 
با پیشینه این  ارتباط  ایران را در  اسالمی حساسیت تاریخی و بی اعتمادی مردم 
امپریالیستی« پیشین نشان می دهد.این بی اعتمادی همچنین  دو قدرت بزرگ» 
عاملی است که امکان ایجاد یک اتحاد واقعی بین دو کشور ایران و روسیه را محدود 
می کند. میراث تاریخی، عدم شناخت متقابل، فقدان روابط اقتصادی مکمل و حتی 
رقابت در بخش انرژی )نفت و گاز( از عوامل اصلی تنش  در روابط دو جانبه بین ایران 
و روسیه هستند. تهران در شرایطی نیست که قادر به ایجاد توازنی مطلوب در روابط 
خود با روسیه باشد. روابطی که حتی پس از فروپاشی ابرقدرت شوروی در سال 1991 

کماکان نامتقارن باقی مانده است.
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روسیه� به� ایران� از� که� است� کاالهایی� � جمله� از� نیز�

صادر�می�شوند�
در� روسیه� با� ایران� تجاری� روابط� وجود،� این� با�
حاشیه� جنبه� چین� با� کشور� این� تجارت� با� مقایسه�

ای�دارد�
ایران� تجاری� شریک� ترین� بزرگ� همچنان� چین�
پنجمین� آلمان� کنار� در� روسیه� که� حالی� در� است��
شود�� می� محسوب� اسالمی� تجاری�جمهوری� شریک�
تجارت�ایران�و�مسکو�در�بازه�زمانی�مارس��20۱9تا�
گزارش� دالر� میلیون� �42۱ حدود� در� �2020 مارس�
ایران� تجاری� تعامالت� کل� درصد� �۵‚۵ فقط� که� شده�

را�شامل�می�شود�
و� مذاکرات� در� تسریع� اسالمی� جمهوری� هدف�
اقتصادی� اتحادیه� با� آزاد� تجارت� قرارداد� یک� امضای�
اوراسیا�است��در�صورِت�پیوستِن�ایران�به�این�اتحادیه،�
برای� روسیه� با� مقایسه� در� تری� بزرگ� تجاری� فضای�

صادرات�غیرنفتی�ایران�باز�می�شود�

افزون� و�روسیه� ایران� پروژه�های�دوجانبه� باره� در�
پاسخ� و� بوشهر� در� ای� هسته� رآکتورهای� ساخت� بر�
تعمیق� برای� مالی� مسائل� و� ها� پرسش� به� دادن�
ای� هسته� زمینه� در� ایران� و� روسیه� های� همکاری�
برای�ساخت� پروژه�سیریک� اجرای� تهران� غیرنظامی،�
بندرعباس� در� مگاواتی� �۱400 حرارتی� نیروگاه� چهار�
اینچه� �– گرمسار� آهن� راه� ریلی� خط� برقی�سازی� و�
وزیر� گفته� به� کند�� می� گیری� پی� روسیه� با� را� برون�
امور�خارجه�روسیه:»�هیچ�محدودیتی«��برای�توسعه�
�در�عرصه�های� و�روسیه� ایران� بین�دو�کشور� روابط�

فنی�و�دفاعی�وجود�ندارد�
به� مصمم� تهران� غیرنظامی،� هوانوردی� زمینه� در�
سوخوی� هواپیمای� فروند� �40 خرید� توافق� اجرای�
است�� دالر(� میلیارد� دو� مبلغ� روسیه)به� سوپرجت�
اطالعات� )طبق� صد� در� �۱0 از� بیش� باینکه� توجه� با�
در� هواپیما� این� قطعات� درصد(� �22 روسیه� دولتی�
به� هواپیماها� این� فروش� شود،� می� ساخته� آمریکا�
آمریکاست-� یکجانبه� های� تحریم� تحت� که� ایران-�
آمریکا� داری� خزانه� سوی� از� مجوز� اخذ� به� موکول�
�la�Unitedاست��شرکت�سازنده�این�هواپیما�در�روسیه�
قطعات� این� ساخت� به� متعهد� �Aircraft�Corporation

در�خارج�از�آمریکا�شده�تا�بتواند�فروش�آن�به�ایران�را�
تسهیل�کند���به�گفته�مسئولین�روسی،�این�هدف�می�

تواند�تا�پایان�سال��2023محقق�شود�
پیشینه  کند  می  تالش  اسالمی  رژیم 

استعماری روسیه در ایران را انکار کند
ایران� در� روسیه� که� بدی� تاریخی� پیشینه�ی� برغم�

کند� تبلیغات�خود�تالش�می� در� اسالمی� رژیم� دارد،�
تا�پیشینه�ی�استعماری�روسیه�در�ایران�را�انکار�کند��
در� روسیه� و� اسالمی� جمهوری� بین� که� اختالفاتی�
و«� »اسپوتنیک-� واکسن� تولید� باره� در� �202۱ ژوئیه�
ُدز� میلیون� دو� یا� و� یک� � فقط� صادرات� و� ایران� در�
بینی� پیش� ُدز� میلیون� �62 تا� �60 جای� به� � واکسن�
شده،�بروز�کرد،�این�ریسک�را�تقویت�می�کرد�که�نزد�
افکار�عمومی�ایرانیان�بدبینی�و�بی�اعتمادی�نسبت�به�

روسیه�افزایش�یابد�
با�این�حال،�این�بی�اعتمادی�در�نظرسنجی�انجام�
امنیتی� و� المللی� بین� مطالعات� مرکز� توسط� شده�

مریلند�)CISSM(�بازتاب�نیافته�است�
در�این�نظرسنجی،�در�واقع،�روسیه�در�سال��2020
نزد� مطلوبی� دیدگاه� از� که� است� بوده� کشوری� تنها�
افکار�عمومی�ایرانیان�برخوردار�بوده�است��در�این�نظر�
سنجی��۵6درصد�گفته�بودند�که�دیدگاهی�مثبت�از�

روسیه�دارند�

گیری� همه� شروع� تا� خود� � نوبه� به� که� نیز� چین�
کرونا�از�جمله�کشورهایی�بوده�که�مورد�عالقه�اکثریت�
از� درصد� �40 تنها� �،2020 اکتبر� در� بوده،� ایرانیان�

ایرانیان�تصویر�خوبی�از�آن�داشتند�
نسبتاً� نظر� اسالمی،� جمهوری� دولتی� نهادهای�
»ضد� حال،� همین� در� دارند�� روسیه� به� مطلوبی�
تجربه� منفی� روایت� بر� ایرانی� های� امپریالیست«�
حالی� در� کنند،� می� تأکید� ایران� در� بریتانیا� تاریخی�
که�مسئله�دخالت�روسیه�در�ایران�در�قرن�نوزدهم�و�
اوایل�قرن�بیستم�را�که�طی�آن�بخش�هایی�از�مناطق�
روسیه� به�خاک� منضم� و� ایران�جدا� از�کشوِر� شمالی�
شد�را�نادیده�گرفته�و�تالش�می�کنند�آن�را�از�حافظه�

رسمی�مردم�ایران�حذف�کنند�
در�نتیجه�می�توان�گفت�که�نظام�اسالمی�حافظه�
نیز�گزینشی�کرده�است:�در�حالیکه� ایران�را� تاریخی�
امپراتوری� و� اسالمی� جمهوری� بین� اعتمادی� بی� بر�
در� اش� گذشته� مداخالت� بخاطر� بریتانیا)سابق(�
گذشته� تا� کند� می� تالش� اما،� کند،� می� تأکید� ایران�
رسمی� گفتمان� در� را� ایران� در� روسیه� استعماری�

فراموش�کرده�و�نادیده�بگیرد�
نتیجه گیری

رهبر� خامنه�ای�،� علی� سوی� از� شده� ترسیم� طرح�
جمهوری�اسالمی�برای�نزدیکی�راهبردی�با�مسکو�در�
نزِد� نگرانی�ها�در� برخی� امنیتی�گرچه�موجب� زمینه�
افکار�عمومی�مردم�ایران�شده�که�از�تکرار�نفوذ�روسیه�
قبول� یا� و� استقبال� مورد� اما،� دارند،� هراس� ایران� در�
گرفته� قرار� اسالمی� در�جمهوری� های�مختلف� جناح�

است�
کشور� دو� هر� در� روسیه� و� ایران� نزدیکی� حامیان�
واشنگتن�� های� سیاست� با� خود� مشترک� مخالفت� بر�

تأکید�می�کنند�
به� اسالمی� رژیم� نزدیکی� فنی� و� عملیاتی� مزایای�
و� است� گسترده� بسیار� پاسداران� سپاه� برای� مسکو،�
فضایی� و� بالستیک� های� فناوری� توسعه�ی� عرصه� از�

فراتر�می�رود�
سطح� در� روسیه� و� پاسداران� سپاِه� بین� همکاری�
مسکو،� تهران،� نگاِه� در� که� دهد� می� نشان� منطقه�ای�
بقای� برای� اساسی� شریک� یک� عنوان� به� همواره�

جمهوری�اسالمی�شناخته�می�شود�
_____________________________

]۱[�عنوان�این�مقاله�به�زبان�فرانسه:
�Clément�Therme,�»�Le�partenariat�russo-iranien�

Une�entente�conjoncturelle

�°aux�accents�sécuritaires�«,�Russie�Nei�Reports,�n
2022�Ifri,�mars�,3۷

https://www�ifri�org/fr/publications/etudes-de-
lifri/russieneireports/partenariat-russo-iranien-

une-entente-conjoncturelle

عنوان�مقاله�به�زبان�انگلیسی:
�The� Russian-Iran� Partnership� in� a� Multipolar

�Ifri,� March �,3۷ ��WorldRussie�NEI�Reports,� No

2022
https://www�ifri�org/en/publications/etudes-de-

lifri/russieneireports/russian-iran-partnership-
multipolar-world

وزیر� �، �Evgueni�Primakov پریماکوف� یوگنی� �]2[
�۱99۸ تا� �۱996 های� سال� در� روسیه� خارجه� امور�
داده� نسبت� او� به� پریماکوف«� »دکترین� است�� بوده�
می� کلیدی� ایده� سه� حول� دکترین� این� است�� شده�
یک� به� توان� نمی� را� روسیه� اینکه� نخست� چرخد:�
قدرت�اروپای�میانه�تقلیل�داد،�دوم�اینکه،�جهان�پس�
تنها� و� بود� از�جنگ�سرد،�جهانی�چند�قطبی�خواهد�
روسیه� اینکه،� سوم� بود�� نخواهد� آمریکا� سلطه� تحت�
سابق� های� جمهوری� روی� بر� اختصاصی� � نگاه� حق�
که� کشورهایی� دارد�� را� شوری)سابق(� جماهیر� اتحاد�
می� توصیف� �» نزدیک� عنوان»خارجه� به� روسیه� در�

شوند�
روسیه�ی�بعد�از�فروپاشی�شوروی،�راهبرِد�سیاسِت�
خارجی�خود�را�بر�مبنای�گفتمان�»�آتالنتیک�گرایی«�
امور� وزیر� نخستین� کوزیرف«� »آندره� غرب�گرایی� یا�
در� گفتمان� این� برد�� پیش� یلتسین� بوریس�� خارجه�
روسی� مفاهیم� و� ارزش�ها� شبیه�سازی� برای� واقع�
روابط� کثرت�گرایی� گفتمان� از� بخشی� و� غربی� و�
بر� کرد�� می� تالش� شوروی� پَسا� دوره� در� بین�الملل�
مبنای�این�گفتمان،�غرب�در�مقابل�روسیه�قرار�ندارد،�
بر� و� می�انگارد� شریک� را� غرب� گفتمان،� این� بلکه�
هنجارمند� تصویر�سازی� و� غرب� جانبه� همه� همگرایی�
اعتماد� قابل� شریکی� و� بین�الملل� نظام� در� روسیه� از�
در�جامعه�کشورهای�متمدن�تأکید�می�کند��در�دوره�
بروز�بحران� با� یلتسین� بوریس� دوم�ریاست�جمهوری�
این�کشور،�گفتمان�»اوراسیا�گرایی«� های�مختلف�در�
وزیر� به�عنوان� �۱996 در�سال� که� � پریماکوف� یوگنی�
روسیه� خارجه� سیاست� در� شد،� انتخاب� خارجه� امور�
پریماکوف� »اوراسیا�گرایی«� گفتمان� شد�� حاکم�
آتالنتیک�گرایی«� �« رویکرد� به� پاسخی� حقیقت� در�
بدبینی� با� را� غربی� ساختارهای� و� بود� کوزیرف� آندره�

می�نگریست�

بحث عمومی سیاسی در ایران در سال گذشته با دو جنجال رسانه ای همراه 
شد که نزدیک شدن رِژیم اسالمی به مسکو را زیر پرسش می برد. اولین جنجال که 
خود را در بحث سیاسی داخلی در ایران  تحمیل کرد، پس از فاش شدن فایل صوتی 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین در ماه مارس  2٠21 آغاز شد. جنجال 
دوم، این بار تاریخی، در اوت 2٠21 ظاهر شد. ا نتشار عکسی در تاریخ 11 اوت 2٠21 
در شبکه توییتر سفارت روسیه در تهران جنجال ساز شد و با واکنش های زیادی 
روبرو شد.  این عکس سفیر پیشین روسیه را با همتای بریتانیایی او در سال 1943 

میالدی روی پلکانی  نشان می دهد که میزبان کنفرانس تهران بودند.
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قدرت� به� رونِد� تسریِع� در� ایران� و� روسیه� چند� هر�
رسیدن�و�پیروزِی�طالبان�در�افغانستان�نقش�داشته�اند،�
پرونده� این� در� مسکو� و� تهران� آشکار� پیروزی� این�
امنیتی� خطرهایی� با� آینده� در� را� کشور� دو� احتماالً�
در�منطقه-�خطراتی�از�ناحیه�ی�رژیم�جدیِد�کابل-�رو�
به� باید� ایران� اسالمی� جمهوری� خواهدکرد)۱(�� رو� به�
یک� از� خود� آمریکائی�ستیزی� میان� توازنی� و� تعادل�
سو�و�ضرورِت�تضمین�امنّیت�در�شرِق�کشور�از�دیگر�
سو�دست�یابد��تضاد�و�تناقِض�موجود�میان�واقع�گرایی�
سیاسی�و�الزام�های�ایدئولوژیک�رژیم،�تدوین�و�اجرای�
برای� را� افغانستان� قباِل� در� منسجمی� سیاست� چنان�
به�نحوی� تهران�در�حال�حاضر� تهران�دشوار�می�کند��
نفوِذ� قلمرو� افغانستان�در� برای�گنجاندن� هم�زمان�هم�
از�طریق�جنبش�های�سیاسی�شیعیان�آن�کشور� خود�
و�هم�برای�جذِب�بنیادگرایان�ُسّنی�افغانستان�با�توّسل�
به�آمریکا�ستیزی�مبارزه�جوی�خود�کوشش�می�کند��در�
مقیاس�منطقه�ای،�خروج�آمریکا�از�افغانستان�می�تواند�
به�ظهور�یک�اتّحاِد�»ُسلطه�ستیز«�یا�»آنتی�ِهِژمونیک«�
پکن،� پشتیبانی� و� پدرخواندگِی� با� مرکزی� آسیای� در�

مسکو�و�تهران�منجر�شود�
مسئوِل� اسالمی� انقالب� پاسداران� سپاه� که� آنجا� از�
�اساس�سیاست� حفظ�امنّیت�مرزهای�کشور�است�اُسِّ
تهران�در�افغانستان�را�سپاه�تعیین�و�اجرا�می�کند��این�
سیاست�به�طور�عمده�بر�بنیاِد�نفِی�ایدئولوژیِک�حضور�
ناظران،� از� برخی� نظر� از� است�� استوار� آمریکا� نظامی�
پشتیبانی�لفظی�تهران�از�از�برقرای�ثبات�در�افغانستان�
از�سال��200۱میالدی�به�این�سو�چیزی�جز�نیرنگی�
دیپُلماتیک�نبوده�است��نیرنگی�که�هدِف�واقعِی�آن�به�
چالش�کشیدن�سازمان�پیمان�آتالنتیک�شمالی�)ناتو(�و�
وادارکردن�نیروهای�غربی�به�احساس�و�درک�درِد�ناشی�
ایران�بوده�است)2(�� از�حضوِر�آنان��در�مناطق�مرزی�
و�مسئوالن� دانشگاهیان� میان� در� به�ویژه� برداشت� این�
پشتون�افغانستان�به�گونه�ای�چشم�گیر�مشاهده�می�شود��
یا� راهبرد� افغانستان� از� آمریکا� عقب�نشینی� و� خروج�
استراتژی�دوگانه�ی�پیشین�تهران�مبنی�بر�پشتیبانی�از�
دولت�مرکزی�و�پیوند�با�نیروهای�مسلِّح�طالبان�را�تغییر�
می�دهد��از�این�پس،�پشتیبانی�از�طالبان�توجیه�دیگری�

با�داعش� مبارزه� و�آن� می�یابد�
در�افغانستان�و�اراده�ی�معطوف�
سیاستی� اجرای� و� تدوین� به�
در� تازه� واقعّیت�های� بربنیاد�
�« � خصلِت� است�� کشور� این�
طالبان� اقلّیـ�ت�ها«ی� � ضدِّ
شیعیان� با� ارتباط� در� به�ویژه�
اذیّت� آماج� به�شّدت� که� هزاره�
و�آزار�طالبان�هستند�می�تواند�
موجب�بروز�مناقشه�و�اختالف�
افغانستان� جوامع� برخی� میان�

و�تهران�شود�
شاخه�ی� ظهور� زمان� از�
عنوان� زیر� داعش� افغانستانی�

میالدی،� �20۱۵ سال� در� خراسان«،� اسالمی� »امارت�
مسکو�و�تهران�به�این�نتیجه�رسیده�اند�که�امروز�خطِر�
طالباِن� است�� کم�تر� به�مراتب� داعش� خطِر� از� طالبان�
افغانستان�در�حقیقت�جنبشی�اسالمی-�ناسیونالیست�
است�حال�آن�که�داعش�یا�»امارت�اسالمی�خراسان«�از�
نیروهای�نظامی�جهادی�فرامرزی�یا�بین�المللی�تشکیل�
برداشتی� یا� تحلیل� چنین� اصل� و� عصاره� است�� شده�
از� و� مرکزی� آسیای� دولت�های� پذیرش� و� قبول� مورد�
است� یادآوری� شایان� هست�� نیز� تاجیکستان� جمله�
که�تاجیکستان�تنها�کشور�آسیای�مرکزی�است�که�با�

دولت�جدید�طالبان�در�کابل�گفت�و�گو�نمی�کند�
در� عمده� بازیگر� یک� عنوان� به� را� خود� روسیه�
مناقشه�ی�افغانستان�نمی�بیند��باوجود�این،�این�کشور�
ذینفع� به�گونه�ای� منطقه�� این� در� ثبات� برقراری� در�
است�چرا�که�تضمین�امنّیت�مرزهای�میان�افغانستان�
سرایت� از� جلوگیری� و� مرکزی� آسیای� کشورهای� و�
سابق� اتحاد�شوروی� به�سرزمین�های� افغانسان� ناامنی�
دل�نگرانی�امنّیتی�روسیه�است��روسیه�از�سال��20۱0
مسأله�ی� با� ارتباط� در� نوآورانه� ابتکار� سه� به� بعد،� به�

افغانستان�دست�زده�است:
�۱–�راه�اندازی�یک�رونِد�دیپُلماتیک�به�رهبری�مسکو
�2–�برقرارکردن�مجاری�بجث�و�تبادل�نظر�با�طالبان
�3–�کوشش�در�راستای�نزدیک�تر�شدن�به�پاکستان��

از�نظِر�نخبگان�و�مطبوعاِت�آن�دوراِن�افغانستان،�هدف�
برای� افغانستان� از� ابزاری� استفاده�ی� به�ویژه� مسکو�
رویاروئی�جامع�و�کلّی�مسکو�با�واشنگتن�در�این�نقطه�
این�هدف�است�که� به� نیل� برای� بوده�است�� از�جهان�
مسکو�در�خفا�از�طالبان�پشتیبانی�کرده�است��نفع�غائی�
مسکو�در�جلوگیری�از�برپائی�دولت�افغان�بوده�است��
دست�نشانده�ی� و� خیمه�شب�یازی� عروسک� که� دولتی�

غرب�محسوب�می�شده�است�
به� روسیه� و� ایران� فرصت�طلبانه�ی� شدن� نزدیک�
با� مقابله� به�منظور� طالبان� رهبرِی� تحِت� افغانستان�
گسترِش�داعش�در�افغانستان�بوده�است��در�این�حرکت�
جلوگیری�از�سرایِت�ناامنی�در�افغانستان�به�کشورهای�
بوده� تهران� و� مسکو� انگیزه�ی� ایران� و� مرکزی� آسیای�
است��روسیه�و�ایران�در�عین�حال�برای�نزدیک�ترشدن�
کابل-� کنونی� رژیم� پشتیبان� و� همراه� پاکستان-� به�
تالش�کرده�اند��این�سیاست�با�سیاست�ایران�و�روسیه�
در�قبال�پاکستان�در�خالل�سال�ها�دهه�ی�پایانی�سده�ی�
بیستم�)سال�های�دهه�ی�90(�گسستی�چشم�گیر�دارد��
�– در�خالل�سال�های�دهه�ی��90محور�مسکو-�تهران�
چهارچوب� در� افغانستان� اپوزیسیون� از� علناً� دهلی�نو�

»اتّحاد�شمال«�در�قبال�طالبان�حمایت�می�کرد�
ورای�مسأله�ی�پشتیبانی�روسیه�و�ایران�از�طالبان،�ما�
شاهد�شکل�گیری�یک�استراتژی�جدید�روسیه�ایم�که�

ایران و روسیه و چالش افغانستان
کلمان�تِرم�-�فواد�روستائی

ادامه�در�صفحه�۱6
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و� روسیه� دوسویه�ی� نظامِی� وابستگِی� به� توّجه� با�
جمهوری�اسالمی�ایران�در�سوریه)۱(،�این�احتمال�که�
روسیه�به�کوششی�برای�جلوگیری�از�حضور�ایران�در�
اندک�است��حفاظت� بزند�احتمالی� این�منطقه�دست�
شرقی� مدیترانه�ی� در� ایرانی� کشتی�های� از� روسیه�
شاهدی�بر�این�مّدعاست��در�ماه�دسامبر�سال��20۱۵
�– آمریکا� توّسِط� سلیمانی� قاسم� سردار� تحریم� به�رغم�
تحریمی�که�شامل�ممنوعّیت�خروج�او�از�ایران�می�شد-�
با�»سرگئی� نظر� تبادل� و� بجث� برای� سلیمانی� سردار�
چویگو«،�وزیر�دفاع،�و�والدیمیر�پوتین،�رئیس�جمهوری�
روسیه��راهی�مسکو�شد�)سفری�که�ظاهراً�با�یک�پرواز�
تجاری�معمولی�صورت�گرفت(��البته�مسکو�وقوِع�این�
سفر�را�تکذیب�کرد)2(��به�رغِم�چنین�تکذیبی�از�سوی�
مسکو،�سردار�سلیمانی�چند�هفته�ی�بعد�برای�هدایِت�
�– � علیه�گروه�های�شورشی�سوریه� حمله�ای�هماهنگ�
هوائی� نیروی� روسیه� هوائی� حفاظت� تحت� حمله�ای�
روسیه�–�به�سوریه�سفرکرد��از�سال��20۱۵بدین�سو،�
سپاه� نیروهای� از� تن� �3000 تا� �۷00 بیِن� تناوب� به�
هواپیماهای� داشته�اند)3(�� در�سوریه�حضور� پاسداران�
جنگی�روسیه�از�پشتیبانی�این�پاسداران�برای�شناسائی�
باید�مورد�حمله�قرار� اهداِف�تروریستی�و�جهادی�که�
گیرد�بهره�مند�شده�اند��از�سوی�دیگر،�ارتش�جمهوری�
اسالمی�ایران�نیز�زیر�فرماندهی�سپاه�پاسداران�نقشی�
رو�به�رشد�ایفا�می�کند��ارتش�جمهوری�اسالمی�ایران�
در�سوریه�شاهد�بروز�دو�پدیده�ی�جدید�یعنی�تقسیم�
موزائیک� مدِل� و� الگو� اساس� بر� کوچک� واحدهای� به�
فعالّیت�های� به� دست�زدن� � و� پاسداران� سپاه� گونه�ی�
اقتصادی�در�چهارچوب�»کارگاه�سازندگی�قائم«�بوده�
است��با�وجود�حضور�ارتش�در�سوریه،�حضور�و�فعالّیت�
های�نظامی�و�اقتصادی�سپاه�در�سوریه�کماکان�از�نظر�

نیرو�و�فرماندهی�به�مراتب�بیش�تر�از�ارتش�است�
اسالمی� جموری� میان� رقابت� اقتصادی،� سپهر� در�
ایران�و�روسیه�می�تواند�تفاهم�میان�سپاه�پاسداران�و�
ارتش�روسیه�در�سوریه�را�دچار��تزلزل�کند��مسئوالن�
دولِت�ایران�از�اندک�شمار�بودن�قراردادهای�بازسازی�
سوریه�که�به�نیروهای�ایران�سپرده�شده�–�در�مقایسه�ی�
-مأیوس� عرصه� این� در� روسیه� نیروهای� سهم� با� آن�

مسئوالن� سرخورده�اند�� و�
که�سوریه� را� نکته� این� ایرانی�
شرکت�ها�و�فراورده�های�ایرانی�
را�به�حاشیه�رانده�است�تأیید�
کرده�اند��این�به�حاشیه�راندن�
فراورده�های� و� شرکت�ها�
به�رغِم� سوریه� توّسِط� ایرانی�
انبوه� جمایت� و� پشتیبانی�
حضور�� � و� دمشق� از� تهران�
نیروهای�مسلح�دولتی�و�دیگر�
اعزامی� مسلح� جنگ�جویاِن�
�20۱4 سال� از� ایران� از� شده�
است�� داده�� روی� سو� بدین�
انتظار��و�امیِد�تهران�این�بوده�

است�که�به�جبران�این�کمک�ها�و�پشتیبانی�های�نظامی�
یا� بازسازی�سوریه�شریک� در�چشم�انداز� غیرنظامی� و�
سرانجام� باشد�� کشور� این� عمده�ی� اقتصادی� طرِف�
این�که،�به�گفته��ی�»دفتر�کنترل�دارائی�های�خارجی«�
که�زیِر�نظِر�وزارت�خزانه�داری�ایاالِت�متحده�ی�آمریکا�
یک�شبکه�ی� قلب� در� روسیه� و� ایران� می�کند� فعالّیت�
به� نفت� تحویل� و� رساندن� برای� قاچاق� بین�المللی�
سوریه�قرار�دارند��سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمی�ایران�
متقاباًل��از��سوریه�به�عنوان�یک�مرکز�مالی�برای�انتقال�

صدها�میلیون�دالر��استفاده�می�کنند)4(�
در� روسیه� و� ایران� اقتصادی� وزن� با� ارتباط� در�
سوریه�داستان�های�متفاوت�و�متضادی�وجود�دارد��به�
ایران�و� اقتصادِی� ایران،�در�رقابت� نوشته�ی�مطبوعات�
ایران�سنگینی� نفع� به� ترازو� کفه�ی� در�سوریه� روسیه�
روسیه� ایران-� محور� آمریکائیان،� نظر� از� می�کند)۵(��
مسئوِل�تأمین�هزینه�ی�اقدامات�»زیان�بار«��ایران�چون�

پشتیبانی�از�»تروریسم«�است�
در�سپهر�دیپُلماتیک،�ایران�و�روسیه�جزئی�از��رونِد�
ابتکارهای�روسیه�و� از� اند�که� گفت�و�گوهای�»آستانه«�
جانشین�و�بدیل�کنفرانس�صلح�ژنو،�کنفرانس�سازمان�
استقرار�صلح�در� برای� به�وسیله�ی�غربی�ها� داده�شده�
سوریه،�است��در�ماه�مارس�سال��202۱میالدی،�خبر��
روسیه،� شامِل� جدیدی� سیاسی� چهارچوب� تشکیل�

فصل� و� حّل� راستای� در� تالش� برای� قطر� و� ترکیه�
شد�� رو� به� رو� تهران� سرِد� واکنش� با� سوریه� مسأله�ی�
از�نظر�جمهوری�اسالمی�ایران،�این�چهارچوب�جدید�
برای�مذاکرات�در�واقع�رقیبی�برای�روند�»آستانه«�با�

حضور�ایران،�روسیه�و�ترکیه�است�
جهِت� در� روسیه� گام�های� این�که� پایانی� نکته�ی�
نزدیک�تر�شدن�به�کشورهای�عرب�در�خلیج�فارس�و�
اسرائیل�]و�به�ویژه�رضا�دادن�و�سکوت�در�برابر�حمالت�
با� تهران� نگاه� از� ایرانی�در�سوریه(� اهداف� به� اسرائیل�
همه،� این� با� است)6(�� تضاد� در� ایران� نظامی� منافع�
به�نیروهای� تهران�و�مسکو�در�مورد�حمالت�اسرائیل�
می�کنند)۷(�� گفت�و�گو� هم� با� سوریه� در� ایران� هوادار�
حفظ� برای� ترکیه(� )مانند� ایران� اسالمی� جمهوری�
تعادل�و�توازن�میان�استقالل�خود�در�برابر�روسیه�از�
با�روسیه� یک�سو�و��داشتن�نوعی�همکاری�و�شراکت�
واشنگتن� با� تقابل� در� آن� از� ابزاری� استفاده�ی� برای�

کوشش�می�کند)۸(�
_____________________________

�I��Delanoë,�»�Russie-Iran�:�après� la�victoire�)۱(
militaire�en�Syrie,�quel�partenariat�?�«,�Confluences

�۱۵0-۱3۷��p�,2/2020�,۱۱3�°Méditerranée,�n
�No,’�Says�Kremlin�After�Putin-Soleimani’�«�)2(

,Meeting�Report�«,�The�Times�of�Israel

ایران و روسیه رو در رو با مسأله ی سوریه
کلمان�تِرم�-�فواد�روستائی

ادامه�در�صفحه�۱6



15دوره جدید | بهار 1401 | شماره 45

بستن�قلمرو�هوایی�کشورهای�اروپایی�برای�پروازها�
به�و�از�روسیه�جزو�اولین�تحریم�هایی�بود�که�اتحادیه�
اجرا� به� اوکراین� به� روسیه� حمله� با� مقابله� در� اروپا�
و� بی�سر� استثنا� یک� شامل� ولی� تحریم� این� گذاشت��
صداست��برای�تامین�سوخت�نیروگاه�های�اتمی�برخی�
که� دارند� اجازه� هواپیماها� اتحادیه� عضو� کشورهای� از�
و� بزنند� بار� اتمی� سوخت� میله�های� روسیه� مقصد� از�
اروپا� اتحادیه� نیروگاه�های�عمدتا�ساخت�روسیه�در� به�

برسانند�
اسلواکی،� )چک،� اتحادیه� این� کشور� �۵ دستکم� در�
بلغارستان�و�مجارستان�و�فنالند(�تامین�40تا�۵0درصد�
انرژی�با�نیروگاه�های�ساخت�روسیه�یا�با�سوخت�ارسالی�
از�این�کشور�تامین�می�شود���۱۸نیروگاه�اتمی�فعال�در�
این��۵کشور�را�روسیه�ساخته�است�و�مدل�آنها�هم�به�
گونه�ای�است�که�نوع�خاصی�از�میله�سوخت�باید�در�آنها�
به�کار�گرفته�شود،�که�تولید��کننده�آن�هم�روسیه�است�
به�دلیل�همین�وابستگی�و�نبودن�گزینه�های�آسان�
سکوت� اروپا� اتحادیه� در� آن،� از� رهایی� برای� سریع� و�
برقرار�است��گرچه�بحث�کاهش�و�نهایتا�قطع�وابستگی�
به�نفت�و�گاز�روسیه�به�صورتی�فشرده�در�جریان�است�
اما�صحبت�از�تحریم�اورانیوم�روسیه�یا�قطع�همکاری�
هسته�ای�با�این�کشور،�نوعی�تابو�به�شمار�می�رود��بنا�بر�
برآوردهای�اتحادیه�اروپا�رهایی�از�وابستگی�اتمی�شدید�
است� گونه�ای� به� تولید� خط� تغییر� نیازمند� روسیه� به�
نیروگاه�ها� در� متفاوتی� سوخت� میله�های� از� بتوان� که�
استفاده�کرد�یا�قطعات�یدکی�دیگری�به�کار�گرفت�و�

این�دستکم�ده�سال�زمان�می�برد�
روسیه�سهمی��6درصدی�در�استخراج�اورانیوم�دنیا�
دارد�ولی�در�مجموع�بیست�درصد�اورانیوم�مورد�نیاز�در�
تامین�انرژی�در�اتحادیه�اروپا�را�تامین�می�کند،�همین�
یعنی� میانه،� آسیای� در� آن� متحد� از�کشور� هم� مقدار�
از�قزاقستان�می��آید�که�سهمی��40درصدی�در�تولید�

اروانیوم�دنیا�دارد�
ولی�کشورهایی�مانند�فرانسه�و�آلمان�و�سوئیس�هم�
به�نحوی�دیگر�به�صنایع�اتمی�روسیه�وابسته�اند،�چرا�
نیروگاه�هایشان� نیاز� مورد� اتمی� از�سوخت� بخشی� که�
گرچه�از�منابع�اورانیومی�غیر�از�روسیه�تامین�می�شود،�

این� در� قسماً� باید� نهایتا� ولی�
که� شود،� غنی�سازی� کشور�
وابستگی� این� از� رهایی� البته�
وابستگی� رفع� سختی� به�
و� شرقی� اروپای� کشورهای�

فنالند�نیست�
ارزان می نماید، ولی ….

روسیه� اتمی� نیروگاه�های�
مربوط� بحث� از� صرفنظر�
این� ایمنی�اشان،� میزان� به�
ارزان�تر� که� دارند� را� “مزیت”�
ژاپنی� و� غربی� نمونه�های� از�
هستند��منتهی�ساختار�آنها�به�
گونه�ای�است�که�عمدتا�یا�صرفاً�

میله�های�سوخت�اتمی�ساخت�خود�روسیه�را�می�توان�
که� است� این� مصداق� وضعیت� گرفت�� کار� به� آنها� در�
کسی�یک�چاپگر�ارزان�می�خرد،�ولی�در�مورد�مرکب�آن�
وابسته�به�قراردادها�ی�معموال�طوالنی�مدت�با�فروشنده�
ارزیابی� این� می�ماند�� باقی� آن� دلخواه� قیمت�گذاری� و�
تاسیسات�هسته�ای� تولید� معظم� روس�اتم،�شرکت� که�
ژئواستراتژیک� نفوذ� اهرم� به� عمال� اتمی� غنی�سازی� و�

روسیه�بدل�شده�است�لزوما�غیرواقعی�نیست�
ایران�هم�گرچه�با�انگیزه�ابتدایی�متفاوتی�)استفاده�
است،� رفته� اورانیوم� غنی�سازی� دنبال� به� تسلیحاتی(�
بستر� بر� جمله� از� که� این�صنعت� کار� ادامه� حاال� ولی�
سیاست�های�بین�المللی�و�منطقه�ای�چالش��انگیز�تهران�
به�بار�گرانی�برای�اقتصاد�و�توسعه�کشور�بدل�شده�را�با�
این�ادعا�توجیه�می�کند�که�گویا�برنامه�گسترده�ای�برای�
بوشهر(� اتمی� نیروگاه� برابر��ظرفیت� �20( انرژی� تولید�
پای� باز�یک� بشود� اجرایی�هم� اگر� برنامه�ای�که� دارد،�
اساسی�آن�روسیه�است،�نه�در�زمینه�ساخت�نیروگاه�ها�
که�در�تامین�سوخت�آنها�هم��چرا�که�حتی�اگر�صنعت�
هسته�ای�ایران�از�زیر�محدودیت�ها�بیرون�بیاید�معلوم�
نیست�که�در�مقیاس�صنعتی�گسترده�به�لحاظ�فناوری�
و�هزینه�های�مالی�قادر�به�تهیه�وتامین�میله�های�سوخت�
الزم�برای�نیروگاه�های�تازه�باشد�یا�روسیه�حاضر�بشود�
که�از�فروش�پرسود�سوخت�هسته�ای�صرفنظر�کند�و�

قراردادش�مشتمل�بر�قید�و�بند�خرید�سوخت�از�این�
کشور�نباشد�

با�محدودیت� اورانیوم� ایران�به�لحاظ�منابع� این�که�
روبروست�هم�مشکل�کمی�نیست�و�زمینه��بالقوه�ای�است�
برای�وابستگی�به�کشورهایی�مانند�روسیه��به�عبارتی�
اتکای�بیشتر�ایران�به�انرژی�اتمی�و�توسعه�نیروگاه�های�
هسته�ای�اگر�در��مناسبات�آن�با�جهان�تغییر�اساسی�
صورت�نگیرد�محملی�است�برای�وابستگی�بیشتر�ایران�
به�روسیه�یا�چین�و�محدودشدن�قدرت�مانور�سیاسی�و�
دیپلماتیک�و�ژئوپلتیک�آن�در�این�یا�آن�عرصه،�امری�
این� حساسیت� و� اروپا� اتحادیه� در� جاری� تجربه� که�

وابستگی�به�عینه�بر�آفتاب�انداخته�است�
ایران�هم�به�رغم�منابع�بزرگ�گاز�و�نفت�باید�برای�
از� بیشتر� استفاده� به� خود� بین�المللی� و� ملی� تعهدات�
که� چند� هر� بیاورد،� رو� غیرفسیلی� و� پاک� انرژی�های�
و� محیطی� زیست� فرهنگ� نازل� سطح� برنامه،� فقدان�
نیز� و� مردم� سالمت� و� اقلیمی� مسائل� به� بی�توجهی�
معضالت�و�مشکالت�در�مناسبات�بین�المللی�ایران�که�
کرده� تحمیل� کشور� بر� را� عقب�ماندگی�ها� و� تحریم�ها�
با� هم� را� پسافسیلی� دوران� مسیر� در� پیشرفت� است�

چالش�ها�و�تاخیرهای�اساسی�مواجه�کرده�است�
ایران درس می گیرد؟

شکل� ایران� در� گذار� این� برای� جدی� عزمی� اگر�
بگیرد�باز�هم�این�بحث�جدی�است�که�آیا�واقعا�انرژی�

جنگ اوکراین، ایران و معضل اتحادیه اروپا با انرژی اتمی
حبیب�حسینی�فرد
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این� آورد�� به�شمار� پاک� انرژی�های� باید�جزو� را� اتمی�
انرژی�چه�به�لحاظ�خطراتی�که�استخراج�اورانیوم�برای�
خطرناک� لحاظ� به� چه� دارد،� معدن� کارگران� سالمت�
فناوری� انسانی،� خطای� اثر� در� آن� بودن� غیرایمن� و�
ناقص،�سوانح�طبیعی�…�و�تشعشات�اتمی�که�می�تواند�
بر�سالمت�خاک�و�محیط�و�زندگی�نسل�های�متفاوت�
به� چه� و� �)… و� فوکوشیما� )چرنوبیل،� باشد� گذار� اثر�
لحاظ�الینحل�ماندن�مشکل�دفع�ایمن�زباله�های�اتمی�
در� بتوان� که� است� آن� از� معضل�سازتر� همچنان� آن�
زمره�انرژی�های�پاک�و�دمساز�با�مصالح�پایدار�محیط�
زیست�و�بشریت�به�حسابش�آورد��این�که�اتحادیه�اروپا�
اخیراً�زیر�فشار�فرانسه�و�شماری�از�کشورهای�اروپای�
شرقی�انرژی�اتمی�را�کماکان�در�رده�انرژی�های�پاک�
از�سوداگری�های� ناشی� محاسباتی� بر� عمدتا� داد،� قرار�
تجاری�و�مالی�و�نیز�حفظ�امکان�پاریس�برای�پیگیری�
بهتر�برنامه�های�تسلیحات�اتمی�استوار�بود��این�تصمیم�
اتحادیه�اروپا�قبل�از�شروع�جنگ�روسیه�علیه�اوکراین�
اعتنای�� قابل� نقش� و� این�جنگ� ولی�حاال� گرفته�شد،�

روسیه�در�تامین�اورانیوم�و�سوخت�اتمی،�تردیدها�در�
مورد�آن�را�فزون�تر�کرده�است�

جایگزین� اتمی� انرژی� که� این� فوق،� بحث� ورای�
ازپیش� انرژی�های�فسیلی�است�هم�بیش� برای� ارزانی�

زیر�عالمت�سوال�است�
بنا�بر�تحقیقات�تازه�ای�که�در�اتحادیه�اروپا�صورت�
حدود� اتمی� انرژی� ساعت� کیلووات� هر� تولید� گرفته،�
هزینه� از� کمی� رقم� این� برمی�دارد،� هزینه� سنت� �۱4
تولید�انرژی�با�گاز�البته�کمتر�است،�ولی�دو�برابر�هزینه�
یعنی� دیگر،� گزینه� است�� باد� نیروی� از� انرژی� تولید�
تولید�برق�از�انرژی�خورشیدی�بسیار�ارزان�تر�است��بنا�
مانند�حواشی�خلیج� یادشده�در�مناطقی� بر�تحقیقات�
فارس�و�صحاری�ایران�تولید�هر�کیلوات�ساعت�برق�با�
سلول�های�خورشیدی�یک�سنت�آب�می�خورد،�که�اصال�
مهلک� خطرات� و� گران�تر� بسیار� هزینه� با� قیاس� قابل�

انرژی�اتمی�نیست�
عرصه� در� که� تمرکزی� و� حساسیت�ها� به� توجه� با�
بعید� شده� ایجاد� ایران� هسته�ای� برنامه� بر� بین�المللی�

است�که�پیگیری�جنبه�تسلیحاتی�احتمالی�این�فناوری�
برای�جمهوری�اسالمی�کار�راحت�و�بی�دردسر�و�متضمن�
و� ایجاد� که� مصائبی� حال،� عین� در� باشد�� مقصودی�
با� تلفیق� در� ایران� در� هسته�ای� کالن� صنعت� پیشبرد�
سیاست� در� اسالمی� جمهوری� بحران�زای� رویکردهای�
منطقه�ای�و�بین�المللی�برای�معیشت�مردم�و�اقتصاد�و�
ایجاد�کرده�هنوز�هم�نتوانسته� امنیت�و�توسعه�کشور�
این� بازاندیشی�در� به� را� ایران� هسته�سخت�قدرت�در�
هسته�ای�اش� برنامه� بر� تمرکز� در� تجدیدنظر� و� زمینه�
اتحادیه� وابستگی� در� حاال� که� معضلی� آیا� دهد�� سوق�
خاص� کشوری� به� هم� آن� و� انرژی� نوع� این� به� اروپا�
انرژی� نوع� این� که� مشکالتی� و� شده� نمایان� )روسیه(�
در�وجه�عام�دارد�و�به�سختی�می�توان�آن�را�جایگزین�
ایمن�و�ارزانی�برای�انرژی�های�فسیلی�به�حساب�آورد�
و�نیز�وابستگی�هایی�که�استفاده�گسترده�از�این�انرژی�
به�دنبال�می��آورد؛�تلنگر�و�انگیزه�مضاعفی�برای�هسته�
هسته�اش� سیاست� وارسی� در� ایران� در� قدرت� سخت�

خواهد�بود؟

درست�در�زمانی�که�روابط�اسالم�آباد�و�واشنگتن�رو�به�
وخامت�دارد��پاکستان�را�در�بر�می�گیرد��بدین�ترتیب،�
نزدیکی�روسیه�و�پاکستان�را�باید�در�پرتِو�تنش�ها�در�
روابط�پاکستان�و�آمریکا�و�سیاست�واشنگتن-�سیاستی�
امنّیتی� وضعّیت� مسئول� را� پاکستان� می�خواهد� که�
کرد�� درک� و� نگریست� کند-� معرفی� افغانستان� در�
غلتیدن�پاکستان�به�قلمرو�نفوذ�چین�عنصری�مطلوب�
است�� پاکستان� به� روسیه� نزدیک�تر�شدن� راستای� در�
نزدیکی�ای�که�هدف�آن�کاهش�نفوذ�آمریکا�در�آسیای�
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در�سال�جاری�میالدی�)2022(،�روابط�میان�فدراسیون�
گسترش� راستای� در� ایران� اسالمی� جمهوری� و� روسیه�
همکاری�های�امنّیتی�ِ�دوجانبه�در�سپهر�منطقه�ای�)قفقاز�
جنوبی،�سوریه�و�به��ویژه�افغانستان(�رو�به�گسترش�دارد��
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دوجانبه�میان�دو�کشور�بوده�است��افزایشی�سی�و�هشت�
در�صدی�در��مقایسه�با�سال��2020که�معادل�سه�و�نیم�
میلیارد�دالر�است��باوجود�این،�این�ارقام�به�مراتب�با�اهداِف�
مورد�نظر�و�دل�خواه�محافظه�کاران�حاکم�بر�کشور�یعنی�
یک�افزایش�ده�میلیارد�دالری�در�سال�فرسنگ�ها�فاصله�

دارد�
اقتصادی،� مبادالت� در� افزایش� و� رونق� این� به�رغِم�
روابط�دو�کشور�را�می�توان�روابطی�تاکتیکی�و��مبتنی�بر�
شرایط�و��وضعّیِت�موجود�دانست��این�روابط�را�برخالف�
اّدعای�رهبران�جمهوری�اسالمی�ایران�نمی�توان�به�حقیقت�
که� چرا� خواند� )استراتژیک(� راهبردی� همکاری� یک�
نیاز��ایران�به�روسیه�به�مراتب�بیش�از�منافع�روسیه�در�
ارتباط�با�جمهوری�اسالمی�ایران�است��به�گفته�ی�»نیکول�
یک»تفاهِم� جز� چیزی� روابط� این� �،)۱( گراژوسکی«�
بیش�تر�شاهد� � ما� واقع،� در� بود�� نخواهد� توّهم«� با� توأم�
همگرائیِ�های�تاکتیکی�و�ایدئولوژیِک�محدود�میان�تهران�و�

مسکو�هستیم�تا�یک�اتّحاِد�راهبردی�
خارجه�ی� امور� وزارِت� سخنگوی� خطیب�زاده،� سعید�
سال� اکتبر� یازدهم� روز� در� ایران،� اسالمی� جمهوری�
به�ویژه� مطبوعاتی� کنفرانس� یک� در� میالدی� گذشته�ی�
از�»سنِد�همکاری��20ساله�با�روسیه«�سخن�گفت�که�
باید�زیِرعنواِن�»سنِد�جامِع�همکاری�های�ایران�و�روسیه«�
ارائه�شود��این�سندِ��همکاری�های�دوجانبِه�بیست�ساله�که�
ابراهیم�رئیسی،�رئیس�جمهوری�اسالمی�ایران،�نیز�در�سفر�
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۱400)�2۷مارس�202۱(،�تهران�و�پکن�سند�همکاری�
بیست�و�پنج�ساله�میان�دو�کشور�را�امضا�کرده�بودند��این�
سند�به�همکاری�های�راهبردی�میان�ایران�و�چین�به�ویژه�

در�عرصه�ی�انرژی�و�زیرساخت�ها�مربوط�می�شود�
اتّحادی� ایجاد� می�توان� را� تهران� هدف� بدین�ترتیب،�
راهبردی�میان�تهران�و�مسکو�دانست��برای�رژیِم�ایران،�
راهبرد� یک� تکویِن� و� تدوین� مستلزِم� این�هدف� تحّقق�
سیاسی� نوساناِت� از� مستقِل� بین�المللِی� استراتژی� یا�
�جایگزینی� اثر� نوساناتی�که�که�در� است�� واشنگتن� در�

پیروزی� پی� در� قدرت� متناوب�
جمهوری�خواهان�بر�دموکرات�ها�
یا�دموکرات�ها�بر�جمهوریخواهان�
روی�می�دهد��اتحادی�استراتژیک�
ایدئولوژیک� بینشی� بر� که�
استوار� بین�المللی� روابط� از�
بینشی� و� نگرش� چنین� است��
نماینده�ی�یک�واقعیِت�سیاسی�
آن� کنونی� شکل� در� � و� نبوده�
برنامه�ی�سیاسی�نخبگان�انقالبی�
است�که�جمهوری�اسالمی�ایران�
می�کنند�� رهبری� و� هدایت� را�
�اصلی�بر�سِر�راِه� بدین�سان،�سدِّ
میان� راهبردی� اتّحادی� تحّقِق�
نامتقارِن� »ماهّیِت� � دوکشور�
و� مسکو� دوجانبه��ی� روابط�
تالش� ریشه�ی� است�� تهران�
اتّحاِد� برای� ایران� اشتیاق� و�
روسیه� و� ایران� میان� راهبردی�
� ضدِّ موضع�گیری� در� باید� را�
آمریکائِی�تهران�از�سال�۱3۵۷،�

این� کرد�� جست�و�جو� � بدین�سو� انقالب،� پیروزی� سال�
موضع�گیری�تهران�را�به�سوی�تالش�در�راستای�توافق�
و�سازشی�با�مسکو�در�چهارچوِب�روابط�میان�یک�قدرِت�
منطقه�ای�یعنی�ایران�و�یک�قدرت�بین�المللی�یعنی�روسیه�
سوق�داده�است��این�نبود�توازن�و�تقارن�را�می�توان�در�پرتِو�
خوانِش�متِن�گفت�و�گوی�میان�رهبراِن�دو�کشور�در�جریاِن�
دی�۱400)�۱9 در��29 مسکو� از� رئیسی� ابراهیم� دیدارِ�
ژانویه�2022(��دریافت�)2(��در�این�دیدار�در�حالی�که�
ابراهیم�رئیسی�بر�اراده�و�خواست�ایران�بر�برقراری�روابطی�
راهبردی�با�روسیه�انگشت�می�گذارد،�والدیمیر�پوتین�در�
یادآورِی�اولویت�های�روسیه�در�روابط�دوجانبه�با�جمهوری�
اسالمی�ایران�از��گسترِش�دادوستدهای�بازرگانی،�همکاری�
�مسأله�ی� منطقه�ای�در�سوریه�و�افغانستان�و�باالخره�از�حلِّ
چهارچوب� در� و� دیپلماتیک� طرق� از� ایران� هسته�ای�
هسته�ای� )توافق� برجام� احیای� برای� وین� گفت�گوهای�
امضا�شده�میان�ایران�و�گروه�موسوم�به�پنج+یک�در�سال�

۱394]20۱۵[(�سخن�می�گوید�
از�دیگر�سو،�موارد�مورِد�توافق�در�ارتباط�با�وضعّیت�
منطقه�ای�نیز��صددرصد�نیستند��مسکو�در�تالش�است�که�
اجرای�سیاست�روسیه�در�سوریه�به�روابط�مسکو�با�تهران�
و�تل�آویو�آسیبی�نرساند��به�همین�ترتیب،�نزدیکی�و�اتحاد�
ایران�در�چهارچوب�دیپلماسی�مسکو��در�مناقشه�ی�قره�باغ�
علیا�با�دفاع�از�منافع�ملی�ایران�در�قفقازِ�جنوبی�در�تضاد�

است��در�واقعّیِت�امر،�نفع�ایران�در�اتّحاد�با�ارمنستان�است�
چرا�که�اتّحادهای�جمهوری�آذربایجان�کشورهای�دیگر�
و�نفوذ�آمریکا�و�اسرائیل�در�جمهوری�آذربایجان�منشاء�
ناامنی�در�جمهوری�اسالمی�ایران�است��کشوری�که�به�
چالش�کشیدن�جمهوری�اسالمی�ایران�در�مرزهای�شمالی�

این�کشور�یکی�از�دالیل�وجودی�آن�است�
وجود�این�تضادها�و�تناقض�ها�در�روابط�روسیه�و�ایران�
انگیزه�ی�انتقادهائی�است�که�در�داخل�کشور�تالش�های�
دولت�را�برای�رسیدن�به�اتحادی�راهبردی�با�روسیه�آن�هم�
به�هر�قیمت�هدف�قرار�داده�است��در�همین�ارتباط�و�با�
چشم�گیر�بودن�بیش�از�پیِش�اولویت�دادِن�رژیم�به�شرق�
در�روابط�بین�المللی�است�که�است�که�صادق�زبیا�کالم،�
سیاست�شناس�و�استاد�دانشگاه،�پس�از�سفر�رئیسی�به�
روسیه�در�یک�تویت�مینویسد:�“یادم�باشه�جناب�دکتر�
»نه� َسرَدرِ� اون� بگم� برگشتن� روسیه� از� که� عبداللهیان�
شرقی�نه�غربی«�وزارت�امورخارجه�را�که�بی�مصرف�شده�
بیارن�پایین)3(��آبشخور�این�انتقادها�نرم�افزار�ایدئولوژیک�
داخلی�است�که�از��آیت�اهلل�خمینی�به�عنوان�یک�میراث�
آغاز� از�همان� آن� میراثی�که�هدف� است�� مانده� برجای�
انقالب�تبدیل�ایران�به�کشوری�بود�که�نظم�برقرارشده�در�
جهان�به�وسیله�ی�قدرت�های�بزرگ�بین�المللی�را�به�چالش�
کشد��باوجود�این،�واقع�گرایی�سیاسی�و��اراده��ی�معطوف�به�
حفظ�و�بقای�رژیم�از�همان�سال�های�دهه�ی�شصت�رهبران�
انقالبی�را�به�تأّمل�و�اتّخاذ�سیاست�هایی�واداشت�که�در�

ایران و روسیه؛ بلندپروازی های ایدئولوژیک و منافع واگرا
کلمان�تِرم�-�فواد�روستائی
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آن�سیاست�خارجی�رژیم�سمت��و�سویی�شرقی�تر�داشت�

روسیه و پرونده ی هسته ای ایران
با� ایران� اسالمی� جمهوری� نزدیکی� و� سازش� توجیه�
روسیه�را�باید�در�نقش�سازنده�ی�مسکو�در�گفت�و�گوهای�
کرد�� جست�و�جو� ایران� هسته�ای� پرونده�ی� به� مربوط�
در� غربی�ها� منافِع� در� روسیه� که� هرچند� حقیقت،� در�
برنامه�ی� کردِن� نظامی� در� ایران� موفقّیت� از� جلوگیری�
هسته�ای�این�کشور��با�آنان�همراه�و�هم�سوست،�به�هیچ�
وجه�خواهان�رسیدن�رویارویی�به�سطحی�ستیزه�جویانه�و�
بروز�برخوردی�مسلحانه�در�این�عرصه�نیست��مسکو�در�
عین�حال�به�لغو�تحریم�ها�علیه�ایران�به�منظور�افزایش�
حجِم�دادوستد�بازرگانی�خود�با�ایران�نیاز�دارد��فعالّیت�
برای� وین� مذاکرات� در� روسیه� نماینده�ی� � حدِّ از� بیش�
احیای�برجام�در�ده�ماهه�ی�فروردین�تا�دی�ماه�سال�پیش�
نیز�در�پرتو�همین�نیاز�درک�شدنی�است��گفت�و�گوهایی�
که�به�خاطر�تغییر�دولت�در�تهران�با�گسستی�پنج�ماهه�
روبه�رو�بود��میخاییل�ایلیانوف،�فرستاده�ی�روسیه�به�وین�
در�چانه�زدن�های�دیپلماتیک�در�وین�این�نقش�سازنده�را�
به�نمایش�می�گذارد��نماینده�ی�روسیه�در�این�مذاکرات�
خود�را�به�ساِن�یک�»میانجی�درست�کار«�نشان�می�دهد��
این�نکته�را�به�خوبی�می�توان�از�راه�دیدن�عکس�هایی�از�
آلمان،� فرانسه،� نمایندگان� با� او� دیدارها�و�گفت�وگوهای�
انگلیس�و�علی�باقری،�رئیس�هیدت�نمایندگی�ایران،�و�
باالخره�رابرت�مالی-�فرستاده�ی�آمریکا�به�وین-در�تویتر�
کردن� آزاد� از� طرفداری� بر� روسیه� موضع� ��)4( دریافت�
تحریم�های� خاطر� به� ایران� شده�ی� مسدود� دارایی�های�
آمریکا�و�مخالفت�با�تحریم�های�یک�جانبه�ی�آمریکا�استوار�
حدود� در� ایران� مسدودشده�ی� دارایی�های� میزان� است��
ده�میلیارد�دالر�است��روسیه�از�پرونده�ی�هسته�ای�ایران�
با�آمریکا�از�موضعی�برابر� ابزاری�برای�مذاکره� به�عنوان�
استفاده�می�کند��نقش�و�موضع�روسیه�در�داخل�ایران�آماج�
ستایش�رسانه�های�محافظه�کار�و�هدِف�انتقاد�رسانه�های�
اصالح�طلب�است�که�روسیه�را�به�تالش�برای�جلوگیری�
از�نزدیک�شدن�ایران�به�غرب�متهم�می�کنند��باوجود�این�
باید�گفت�که�این�نگرش�اصالح�طلبان�فرضیه�ای�نادرست�
است�و�احتمال�آشتی�ایران�و�آمریکا�در�چهارچوب�سیاسی�
جمهوری�اسالمی�احتمالی�نامحتمل�و�ناشدنی�است�چرا�
را� ستیزی� آمریکا� عمل� در� خمینی�گرا� ایدئولوژی� که�

به�عنوان�بنیاِد�راهبرِد�بین�المللی�کشور�جا�انداخته�است�
ابراهیم�رئیسی�جایگاه� دولت�جدید�ایران�به�ریاست�
می�بیند�� خود� بین�المللی� راهبرد� � مرکز� در� را� روسیه�
ایران،� حسن�روحانی،�رئیس�پیشین�جمهوری�اسالمی�
دردو�دوره�ی�ریاست�خود�از�سال��۱392تا��۱400چهار�
بار�به�روسیه�سفر�کرد��جواد�ظریف،�وزیر�امورخارجه�ی�
دولت�روحانی،��33سفر�به�مسکو�را�در�کارنامه�ی�خود�
دارد�)۵(��باید�این�نکته�را�از�نظر�دور�نداشت�که�مسأله�ی�
انتقادهای�داخلی�مسأله�ای�است� روابط�با�مسکو�به�رغم�
از� است�� رهبری� مقام� با� آن� مورد� در� تصمیم�گیری� که�
و� طلب� اصالح� رفتن� و� آمدن� یا� جابه�جا�شدن� رو،� این�
محافظه�کار�تأثیری�محدود�بر�راهبرد�بین�المللی�کشور�
دارد��میانه�روهای�رژیم�خواهان�نوعی�توازن�و�تعادل�میان�
با� اقتصادی� نزدیکی� نوعی� و� شرق� به� داده�شده� اولویت�
اروپاییان�هستند��از�آن�جا�که�چنین�تعادل�و�توازنی�به�
خاطر�مخالفت�دولت�ترامپ�برقرار�نشده�است�ما�شاهد�
یا�استراتژی�روسی�رژیم� استمراری�گسترده�در�راهبرد�

تهران�هستیم�
مذاکراتی� بودن� جریان� در� با� همزمان� میان،� این� در�
در�وین�برای�احیای�برجام،�وزیر�امورخارجه�ی�ایران�در�
فروردین�ماه�سال�جاری�از�نزدیک�بودن�توافق�خبر�داد��
باوجود�این�و�به�رغِم�این�که�در�پی�اعمال�تحریم�های�اخیر�

علیه�روسیه�)پس�از�تهاجم�این�کشور�به�اوکراین(،�ایران�
به�عنوان�منبع�جدیدی�برای�تأمین�انرژی�مطرح�می�شود�
�تالش�برای�به�گروگان�گرفتن�مذاکرات�وین�برای� �ظنِّ

تحمیل�شرایط�خویش�متّوجه�روسیه�است�
مسائل اصلی در روابط دوجانبه ی مسکو و تهران
تهران� و� مسکو� روابط� در� اصلی� داو� یا� مسأله� امروز،�
مذاکرات�مربوط�به�همکاری�های�بیست�ساله�و�نزدیک�
به� است�� انرژی� عرصه�ی� در� کشور� دو� بیش�تِر� شدِن�
در� کام«� دات� »اویل�پرایس� تارنمای� یا� سایت� نوشته�ی�
از� یکی� مسکو� به� رئیسی� گذشته�ی� دیماه� سفر� جریان�
مهم�ترین�درخواست�های�ایران�خرید�سامانه�های�موشکی�
اس-�400و�هواپیماهای�جنگنده�ی�سوخوی�بوده�است��
ایران�متقاباًل�پذیرفته�است�که�حق�انحصاری�بهره�برداری�
از�میدان�گازی�چالوس�در�دریای�خزر�را�به�روسیه�واگذار�
کند��به�عبارت�دیگر،�ایران�در�قبال�دریافت�سامانه�های�
توسعه�ی� و� بهربرداری� و�هواپیماهای�جنگنده،� موشکی�
بخش�گازی�خود�را�به�روسیه�یعنی�یک�رقیب�در�بازار�

انرژی�می�سپارد)6(�
در�نبود�شفافّیت�در�مورد�محتوای�سند�همکاری�های�
بیست��ساله،�منتقدان�ایرانی�این�سند�برای�بحث�و�استدالل�
در�مورد�درستی�یا�نادرستی�این�نزدیکی�و�همکاری�بر�
داده�ها�و�اطالعات�رسانه�های�غربی�تکیه�می�کنند��افزون�
بر�این،�در�حال�حاضر�مذاکراتی�میان�ایران�و�روسیه�بر�
سر�ساختِن�واحدهایی�جدید�در�مرکز�هسته�ای�بوشهر�
در�جریان�است��این�مذاکرات�به�راکتورهای�شماره�ی�دو�
و�سه�در�این�نیروگاه�برای�عملی�کردن�طرح�تهران�مبنی�
بر�تولید��۱0000مگاوات�برق�هسته�ای�مربوط�است��از�
»سیرلیک«� حرارتی� مرکز� ساخت� روسیه� دیگر،� سوی�
در�استان�هرمزگان�را�برعهده�خواهد�داشت��ساخت�این�
نیروگاه��۱400مگاواتی�که�تأمین�هزینه�ی�آن�را�ایران�و�
روسیه�بر�دوش�خواهد�گرفت�توّسط�یک�شرکت�روسی�

انجام�می�شود)۷(�
در�زمینه�ی�همکاری�های�نظامی�میان�تهران�و�مسکو�
در� چین� و� روسیه� ایران،� مشترک� رزمایش� به� می�توان�
اقیانوس�هند�در�بهمن�ماه�سال�گذشته�اشاره�کرد��هدف�
توّسِط� شده� ربوده� کشتی� دو� آزادسازی� رزمایش� این�
راهزنان�دریائی�بود��دریادار�مصطفی�تاج�الدینی،�سخنگوی�
این�رزمایش�در�پایان�رزمایش�اعالم�کرد�که�واحدهای�
دریایی�و�هوایی�سه�کشور�دو�فروند�کشتی�تجاری�را�که�
توّسط�دزدان�دریائی�در�آب�های�بین�المللی�ربوده�شده�
بود�آزاد�کردند��به�گفته�ی�او،�این�رزمایش�سه�روزه�در�
محدوده�ای�به�مساحت��۱۷000کیلومتر�مربع�و�با�شرکت�
یازده�واحد�دریائی�ارتش�ایران،�سه�واحد�نیروی�دریائی�
سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمی،�سه�واحد�ارتش�روسیه�و�

دو�واحد�ارتش�چین�برگزار�شد)۸(�
در� به�وجودآمده� بین�المللی� بحران� که،� این� سرانجام�
تأثیرهای� پی�یورش�نظامی�روسیه�به�اوکراین�می�تواند�
با� ارتباط� در� مسکو� موضع�گیری�های� بر� ضّدونقیضی�
مسأله�ی�ایران�بگذارد)9(��از�یک�سو،�این�بحران�بین�المللی�
می�تواند�رونِد�حصول�توافق�هسته�ای�را�با�تالش�قدرت�های�
بزرگ�برای�مهار�رقابت�ها�تسریع�کند��در�عیِن�حال�این�
تحول� و� دگرگونی� یک� در� که� دارد� وجود� نیز� احتمال�
متفاوت�شاهد�سخت�تر�شدن�مواضع�روسیه-چین�از�یک�
سو�و�آمریکا-�اروپا�از�دیگر�سوباشیم��چشم�اندازی�که�در�
آن�ایران�می�تواند�به�مسأله�یا�داو�جدیدی�در�رقابت�میان�

قدرت�های�بین�المللی�بدل�شود�
کلمان�تِرم�پژوهشگر�وابسته�در�مؤسسه�ی�دانشگاهی�
دارای� و� ایران� مسائل� کارشناس� فلورانس،� بین�المللی�
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شمالی� همسایه�ی� با� ایرانیان� و� ایران� ارتباط�
فروپاشی� پی� در� و� اتحاد�شوروی� روسیه،� )امپراتوری�
دو� از� قرن�گذشته� روسیه(�طی�چند� دولت� دیگر� بار�
زاویه�ی�مختلف�قابل�مشاهده�و�ارزیابی�است��نخست،�
از�زاویه�ی�مواجهه�و�تعامل�مردم�دو�کشور�با�یکدیگر�
و�دوم�از�زاویه�ی�تعامل�دولت�روسیه�با��دولت�ایران�
امتیازها،� جنگ�ها،� را� دولت�ها� ارتباط� ایرانیان�� و�
پیمان�های�اقتصادی�و�سیاسی�و�توطئه�ها�و�دسیسه�ها�
مواجهه�ی� و� تعامل� را� مردم� ارتباط� و� بخشیده� شکل�
شمالی،� همسایه�ی� به� مهاجرت� به�مدد� به�ویژه� آنان،�

ناگزیر�ساخته�بود�
)1( دولت ها و ملت ها

و� ایران�و�روسیه�مقاطع�مهم� ارتباط�دو�دولت� در�
سرنوشت�سازی�در�طی�بیش�از�دو�قرن�گذشته�وجود�
ایران�و�روس�و�در�پی�آن�معاهدات� دارد��جنگ�های�
�،)۱206( ترکمانچای� و� )�۱۱92خورشیدی(� گلستان�
آن� براساس� که� انگلستان� و� روسیه� �۱90۷ � قرارداد�
به� � درآمد،� روسیه� نفوذ� تحت� ایران� شمالی� بخش�
توپ�بستن�نخستین�مجلس�مشروطه�به�دست�کلنل�
تمامی� لغو� و� اکتبر� انقالب� �،)۱2۸۷( روس� لیاخوف�
قراردادهای�استعماری�روسیه�با�ایران�به�فرمان�لنین،�
نسل�کشی� شوروی،� اتحاد� و� ایران� �۱92۱ قرارداد�
ایرانی�به�دست�استالین،�اشغال�ایران� کمونیست�های�
جنگ� دوران� در� انگلستان� و� روسیه� قوای� دست� به�
دوم�جهانی،�تقاضای�امتیاز�نفت�شمال�از�سوی�دولت�
شوروی،�حوادث�متعاقب�شکل�گیری�دولت�خودمختار�
اتحاد� دولت� ناهمراهی� آذربایجان،� دموکرات� فرقه�ی�
ایران،� نفت� صنعت� ملی�شدن� جنبش� با� شوروی�
قراردادهای�گسترده�ی�اقتصادی�با�ایران�در�سال�های�
سال�های� تحوالت� �،۱3۵۷ بهمن� انقالب� به� منتهی�
و� افغانستان� )اشغال� شوروی� اتحاد� دولت� پایانی�
و� ایران(،� در� انقالب� از� بعد� نخست� دهه�ی� تحوالت�
ژئوپلتیک� قدرت�نمایی� و� گذشته� دهه�ی� دو� تحوالت�
روسیه�که�به�همکاری�های�نظامی،�ازجمله�در�حوزه�ی�
جنگ�داخلی�سوریه،�میان�ایران�و�این�کشور�منتهی�
شد،�کنوانسیون�رژیم�حقوقی�دریای�خزر،�و�سرانجام�
گفت�وگو�برسر�پیمان�های�استراتژیک�سیاسی�و�نظامی�

طی� اقتصادی� قراردادهای� و�
سال�های�اخیر�

در� همه،� این� به�موازات�
شاهد� نیز� اجتماعی� بستر�
ارتباط� و� تعامل� از� امواجی�
متقابل�مردم�دو�کشور�بودیم��
گسترده�ی� موج� نخستین�
مناطقی� به� ایرانیان� مهاجرت�
قرن� اواخر� در� روسیه� از�
داد�� رخ� میالدی� نوزدهم�
وضعیت� سویی� از� که� زمانی�
ایرانیان� اقتصادی،� اسف�بار�
و�ستم،� از�کثرت�ظلم� خسته�
را�در�جست�وجوی�معیشت�به�

این�سو�و�آن�سو�می�کشاند�و�از�سوی�دیگر�صنایع�نفت�
در�منطقه�ی�باکو�و�دیگر�صنایع�در�این�منطقه�ی�در�
حال�رشد�بسیاری�از�ایرانیان�را�به�سودای�کار�به�آن�

منطقه�راهی�کرد�
و� استعماری� قراردادهای� هنگام،� آن� ایران� در�
استبداد�و�یکه�سری�دولت��و�سران�محلی،�صنایع�نوپا�
فشار� و� برد� تحلیل� به� را� کشاورزی� کرد،� تضعیف� را�
دولت�مرکزی�و�گماشتگان��محلی�شان�شرایط�زندگی�
و�معیشت�مردم�را�بیش�از�پیش�وخامت�بار�ساخت��در�
مهاجرت�� مگر� نداشتند� بسیاری�چاره�ای� این�شرایط،�
رشد�اقتصادی�منطقه�ی�باکو�و�همجواری�و�پیوندهای�
زبانی�و�مذهبی�و�فرهنگی�ساکنان�منطقه�ی�آذربایجان�
آن� جذب� را� ایرانی� مهاجران� از� موجی� آن،� با� ایران�
منطقه�کرد��هرچند�قفقازی�ها�و�مردم�محلی�آن�ها�را�
تحقیر�می�کردند�و�خوار�و�پست�می�شمردند��ازجمله�
به�این�دلیل�که�این�مهاجران�ناآگاه��از�حقوق�خویش،�
کارفرمایان�شان� برای� ارزان�تر� و� مطیع�تر� کارگرانی�
وخامت� زمینه�ساز� خواه�ناخواه،� رو� همین� از� و� بودند�

شرایط�کار�کارگران�بومی�نیز�می�شدند�
یک� باکو� ایران،� مشروطه�ی� انقالب� آستانه�ی� در�
ملیت�های� از� کارگرانی� که� بود� کارگری� بزرگ� مرکز�
دلیل،� همین� به� داشتند�� اشتغال� آن�جا� در� مختلف�
برای�فعالیت�های�حزب� باکو�و�قفقاز�فضای�مساعدی�

به� حزب� این� فعاالن� و� بود� روسیه� سوسیال�دموکرات�
داشتند�� حضور� قفقاز� صنایع� در� گسترده�ای� شکل�
سال�های� روسیه� �۱90۵ انقالب� به� منتهی� سال�های�
سبب� به� کارگری� اعتراضی� جنبش�های� تشدید�
و� کارگری� تشکل�های� فعالیت� و� اقتصادی� بحران�

سوسیالیستی�پیشرو�در�آن�منطقه�بود�
بخش�بزرگی�از�کارگران�صنعتی�در�منطقه�ی�قفقاز�
جنبش� شکل�گیری� و� می�دادند� تشکیل� ایرانیان� را�
کارگری�و�سوسیال�دموکراتیک�قدرتمند�در�منطقه�ی�
قفقاز،�زمینه�ساز�شکل�گیری�جوانه�های�آگاهی�سیاسی�
چنان�که� بود،� شده� ایرانی� مهاجر� کارگران� میان� در�
یکی�ازگروه�های�فعال�در�اعتصاب�بزرگ�کارگری�سال�
فرقه�ی� شکل�گیری� به� شرایط� همین� بودند�� �۱904
منجر� مهاجر� ایرانیان� میان� در� عامیون� �– اجتماعیون�

شد�
مهاجری� ایرانیان� فرقه� تشکیل�دهنده�ی� بدنه�ی�
بودند�که�بر�اهمیت�تشکل�یابی�سیاسی�پی�برده�بودند�
و�در�این�امر�هم�از�آموزش�های�سوسیال�دموکرات�های�
آن�ها� تشکیالتی� کمک�های� از� هم� و� میهمان� کشور�

برخوردار�بوده�اند�
پیش�تر� که� ایرانی� مهاجر� کارگران� ترتیب� این� به�
عمدتاً�در�نقش�اعتصاب�شکنانی�ایفای�نقش�می�کردند�
وخیم�تر� را� بومی� کارگران� کار� و� زیست� شرایط� که�
آگاه� کارگران� از� بخشی� به� خود� به�تدریج� می�کردند�

چپ ایران و همسایه ی شمالی
پرویز�صداقت



20دوره جدید | بهار 1401 | شماره 45
اعتراضات�بدل�شده� اعتصاب�ها�و� و�متشکل�فعال�در�

بودند�
قفقاز،� در� سیاسی� و� اقتصادی� بحران� تشدید�
انقالب� با� همزمان� منطقه،� آن� داخلی� مشکالت�
مشروطه�در�ایران�به�بازگشت�بسیاری�از�این�کارگران�
پیشروترین� به�روایتی� که� انجامید� ایران� به� مهاجر�

بخش�انقالبیون�مشروطه�را�تشکیل�می�دادند�
روسی  روایت  و  اکتبر  انقالب   )2(

انترناسیونالیسم
روابط� سیر� در� نقطه�عطفی� �۱9۱۷ اکتبر� انقالب�
ایران�و�روسیه�ایجاد�کرد��لغو�قراردادهای�استعماری�
لنین� سوی� از� یکجانبه� صورت� به� ایران� با� روسیه�
اکتبر� انقالب� پیروزی� از� پس� زمانی� اندک� درست�
پدید� ایرانی� روشنفکران� میان� در� شادمانی� از� موجی�
نابرابر� رابطه�ی� و� نپایید� دیری� وضعیت� این� اما� آورد��

میان�دو�کشور�بار�دیگر�بازسازی�شد�
در� تجدیدنظر� شاهد� به�تدریج� دوران� این� در�
خوانشی� و� سوسیالیست�ها� انترناسیونالیستی� سیاست�
نفع� به� پرولتری� انترناسیونالیسم� از� ناسیونالیستی�
انترناسیونالیسم� بودیم�� شوروی� اتحاد� ملی� منافع�
این� از� پررنگی� رگه�های� � )کمینترن(� کمونیستی�
سیاست�به�نفع�ناسیونالیسم�روسی�را�در�مقاطع�مانند�
نشان� �)۱939( استالین� �– هیتلر� توافق� از� حمایت�
انترناسیونالیسم� ناسیونالیستی� زوال� این� اوج� اما� داد�
شاهد� کمینترن� از� بعد� سیاست�های� � در� به�وضوح� را�

بودیم�
با� شوروی� اتحاد� ناپایدار� رابطه�ی� از� صرف�نظر�
دولت� ضربه�ی� مهم�ترین� احتماالً� جنگل،� جنبش�
کشتار� ایران� نوپای� کمونیستی� جنبش� به� شوروی�
ایرانی�در�شوروی� اعظم�کمونیست�های�مهاجر� بخش�
دهه�ی� دوم� نیمه�ی� در� استالینی� تصفیه�های� طی�
نیک�بین،� کریم� سلطان�زاده،� آوتیس� بود�� �۱930
اسدی،� کامران� علوی،� مرتضی� ذره،� ابوالقاسم�
عبدالحسین�حسابی،�رضا�الدبن�اسفندیاری�و�بسیاری�
دیگر�از�نخستین�نسل�کمونیست�های�ایرانی�از�زمره�ی�

قربانیان�تصفیه�های�استالینی�بودند�
پایان�دهه�ی��۱9۸0 تا� تمامی�دهه�های��۱930 در�
دوران� ابعاد� در� جنایاتی� تکرار� شاهد� دیگر� اگرچه�
ایرانی� کمونیست�های� فیزیکی� تصفیه�ی� در� استالین�
انقالبیون� مهاجرت� چشم� آب� پر� قصه�ی� اما� نبودیم�
در� تبعید� در� آن�ها� تلخ� زندگی� و� ایرانی� چپ�گرای�
بارها� و� بارها� که� است� مکرر� حدیثی� شوراها� کشور�

روایت�شده�است�
کمونیست� حزب� جدید� روایت� در� میان،� این� در�
مبارزات� پیوند� نه� عمل� در� انترناسیونالیسم� شوروی�
طبقه�ی�کارگر�در�سطح�جهانی�و�حمایت�از�مبارزات�
کشورهای� در� مردم� توده�های� ضدامپریالیستی�
نیمه�مستعمره�و�مانند�آن،�بلکه�در�نهایت�تأمین�منافع�
در� سوسیالیستی� اردوگاه� یا� سوسیالیستی� دولت�های�
برابر�کشورهای�سرمایه�داری�و�امپریالیستی�رقیب�بود�
پیوند� که� انترناسیونالیسم� روح� برخالف� بنابراین�
مبارزات� )شامل� مردم� مبارزات� انواع� بخشیدن�
بوده� جهان� مختلف� کشورهای� در� ضدامپریالیستی(�
در�روایت�طرفداران�شوروی�از�انترناسیونالیسم�شاهد�
برای� دوست� کشورهای� از� حمایت� حول� گردآمدن�
ترتیب،� بدین� بودیم�� دشمن� کشورهای� با� عداوت�
انترناسیونالیسم�نه�پیوند�توده�های�کارگر�و�فرودستان،�
ژئوپلتیک� مناسبات� برمبنای� چیز� هر� از� مهم�تر� که�
آن� در� که� بود� شده� تعریف� جهانی� بزرگ� قدرت�های�

باید�در�کنار�اردوگاه�سوسیالیسم�جای�گرفت�

)3( موازنه ی منفی، موازنه ی مثبت
و� بود� متفقین� اشغال� تحت� ایران� که� شرایطی� در�
با�شرکت�های� )ساعد(� از�سوی�دولت�وقت� مذاکراتی�
ایران� نفت� از� بهره�برداری� امتیاز� واگذاری� برای� غربی�
�۱323 سال� شهریورماه� بیستم� در� بود،� جریان� در�
شوروی� خارجه�ی� وزارت� معاون� کافتارادزه� سرگئی�
به� شمال� نفت� از� بهره�برداری� امتیاز� دریافت� برای�
که� کرد� درخواست� ایران� دولت� از� وی� رفت�� تهران�
امتیاز�استخراج�نفت�برخی�از�استان�های�شمالی�را�به�

شوروی�واگذار�کنند�
ایران� توده�ی� حزب� سال� همان� آبان�ماه� پنجم� در�
تهران� در� ساعد� دولت� علیه� گسترده�ای� راه�پیمایی�
پشتیبانی� از� که� راهپیمایی� این� در� کرد�� برگزار�
نظامیان�شوروی�برخوردار�بود�از�واگذاری�امتیاز�نفت�

شمال�به�شوروی�حمایت�شد�
در�یازدهم�آذرماه�سال��۱323دکتر�محمد�مصدق�
به� آن� امتیاز� اعطای� و� نفت� به� راجع� مفصلی� نطق�
کمپانی�های�خارجی�در�مجلس�شورای�ملی�ایراد�کرد�
و�طرحی�که�تهیه�و�از�طرف�نمایندگان�امضا�شده�بود�
به�تصویب�رسید�� این�طرح�فوراً� ارائه�داد�� به�مجلس�
حق� کشور� مقامات� از� یک� هیچ� طرح� این� موجب� به�
ندارد�برسر�اعطای�امتیاز�نفت�با�خارجی�ها�مذاکره�یا�

قرارداد�منعقد�نماید�
این�سرآغازی�بود�برای�طرح�»موازنه�ی�منفی«�دکتر�
محمد�مصدق�که�از�بنیادهای�مبارزات�ضداستعماری�
الهام�بخشی�مبارزات�مردم� و� بود� ایران� دهه�ی��۱320
جهان�در�حال�توسعه�در�طرح�هایی�مانند�عدم�تعهد�

شوروی� که� مقطعی� در� شد،� اشاره� چنان�که�
در� توده� حزب� بود� شده� شمال� نفت� امتیاز� خواستار�
تظاهراتی�شرم�آور�علیه�دولت�ساعد�از�واگذاری�چنین�
برای� باید� که� بود� معتقد� حزب� کرد�� دفاع� امتیازی�
نیست� بد� بود�� قائل� ایران� در� حریمی� شوروی� اتحاد�
توده� حزب� سران� از� اسکندری� ایرج� زنده�یاد� روایت�
زمینه� این� در� را� مصدق� محمد� دکتر� با� مواجهه� در�
ایرج�اسکندری�می�گوید�»دکتر�مصدق�مرا� � بخوانیم��
مثل�پسر�خودش�دوست�داشت��یک�روز�پیش�او�بودم�
از�دهنم�در�رفت�و�گفتم�»حریم�شوروی«�مصدق� و�
یک�قلم�تراش،�چاقو�از�جیب�خود�در�آورد�و�گفت:�»تو�
حریم� کلمه� اگر� دیگر� دفعه�ی� هستی،� من� پسر� مثل�
شوروی�و�یا�حریم�هرکس�دیگر�را�به�کار�بری�زبانت�را�
می�برم��یعنی�چه؟�شمال�ایران�حریم�شوروی،�جنوب�
کجاست؟� خودمان� حریم� پس� انگلیس،� حریم� ایران�
حرف� مصدق� که� دیدم� داد�� من� به� بزرگی� درس� او�
است� مزخرفی� حرف� شوروی� حریم� می�زند�� حسابی�

که�به�دهان�ما�افتاده�بود�«
موازنه�ی� سیاست� بر� پایانی� مرداد� �2۸ کودتای� اما�
در� شاه� بود�� کشور� خارجی� روابط� عرصه�ی� در� منفی�
موازنه�ی� سیاست� برعکس� کودتا� از� بعد� سال�های�
در� سیاست� این� براساس� گرفت�� پیش� در� را� مثبت�
برابر�انبوه�امتیازات�دولت�ها�و�شرکت�های�چندملیتی�
غربی�امتیازاتی�هم�به�کشورهای�بلوک�شرق�و�رقبای�
از� توأمان� کودتا� رژیم� تا� شد� اعطا� امریکا� امپریالیسم�
حمایت�هر�دو�بلوک�قدرتمند�جهانی�برخوردار�باشد�

و  ملت ها  انترناسیونالیسم  به  بازگشت   )4(
سیاست موازنه ی منفی

جهان�طی�دو�دهه�ی�گذشته�تحوالت�عمیقی�را�از�
بزرگ� بحران� امریکا،� قدرت� افول� است�� گذرانده� سر�
نظامی�خارجی� مداخالت� مالی�سال�200۸،�شکست�
مالی� و� اقتصادی� فزاینده�ی� قدرت� متقاباًل� و� امریکا�
دهه�ی� با� مقایسه� در� روسیه� وضعیت� بهبود� و� چین�

نخست�بعد�از�فروپاشی�به�دلیل�برخورداری�این�کشور�
از�منابع�انرژی،�بار�دیگر�به�جهان�سیمایی�چندقطبی�
موضعی� چه� نو،�چپ� ملتهب� دنیای� این� در� می�دهد��
قوای� کنونی� آرایش� در� � و�چه�گونه� باشد� داشته� باید�

جهانی�مواضع�خود�را�سامان�دهد؟
ایران�که�در� برای�چپ� به�ویژه� این�سؤال� به� پاسخ�
همسایگی�روسیه�قرار�دارد�از�اهمیت�برخوردار�است�
اغلب� در� � اخیر� سال�های� در� مثال،� عنوان� به�
که� بوده�ایم� شاهد� فارس� خلیج� حوزه�ی� کشورهای�
خود� قدیمی� غربی� متحدان� با� روابط� استمرار� ضمن�
چین� و� روسیه� به� گسترده� امتیازات� اعطای� شاهد�
نیز� و� روسیه� از� تسلیحاتی� بزرگ� خریدهای� بوده�ایم،�
اقتصادی� استراتژیک� همکاری�های� پیمان�های� انعقاد�
با�چین�شاهدی�بر�این�مدعاست��دولت�های�ارتجاعی�
قدرتمند�عربی�به�وضوح�سیاست�موازنه�ی�مثبت�را�در�
از� توأمان� تا� کرده�اند� اتخاذ� نوظهور� جهان�چندقطبی�

حمایت�های�شرق�و�غرب�برخوردار�باشند�
سیاست�چپ،�در�مقابل،�باید�از�سویی�بازگشت�به�
سنت�انترناسیونالیسم�باشد�و�از�سوی�دیگر�برافراشتن�

پرچم�موازنه�ی�منفی�در�جهان�چندقطبی�نوظهور�
منظور�از�دفاع�از�سنت�انترناسیونالیستی،�بازگشت�
به�سیاست�پیوند�بخشیدن�مبارزات�کارگری�و�مبارزات�
سایر�گروه�های�فرودست�جامعه�در�سطح�جهانی�است��
مبارزات� با� همبستگی� بر� عالوه� انترناسیونالیسم� در�
تعیین� برای� مردم� از�حق� در�سایر�کشورها،� کارگری�
بودیم� )مانند�آن�چه�در�گذشته�شاهد� سرنوشت�خود�
خود� سرنوشت� تعیین� برای� لهستان� مردم� حق� از� و�
که�بارها�در�امپراتوری�های�آن�زمان�ادغام�شده�بودند�
دفاع� انگلستان� از� استقالل� برای� ایرلند� مردم� یا�حق�
برای� اوکراین� از�حق�مردم� باید� امروز� یا� و� بود،� شده�
تعیین�سرنوشت�خود�به�صورت�مستقل�دفاع�شود(�یا�
برده�داری�توسط� از�مبارزات�ضد� در�گذشته�در�دفاع�
جنبش�هایی� از� دفاع� در� امروز� و� امریکا� در� لینکلن�
مانند�»جان�سیاهان�اهمیت�دارد«�در�امریکا،�جنبش�

زیست�محیطی�جهانی�و�جنبش�های�فمینیستی�
پدیده�ای� شکل�گیری� شاهد� کمینترن� مقطع� از�
به� به�تدریج� که� بودیم� انترناسیونالیسم� عنوان� تحت�
و� مارکس� پرولتری� انترناسیونالیسم� از� کاریکاتوری�
انگلس�بدل�شد��در�این�سنت،�مجموعه�ای�از�احزاب�
بزرگ�تر«� »برادر� منافع� از� محافظت� برای� »برادر«�
واقعی� سنت� به� باید� مقابل،� در� می�شدند�� همسو�
مبارزات� پیونددهنده�ی� که� بازگشت� انترناسیونالیسم�
فرودستان�در�تمامی�جوامع�است��این�امر�به�ویژه�در�
مسایل� با� را� بشریت� که� امروز� درهم�تنیده�ی� جهان�
مشترک�ناشی�از�زوال�زیست�محیطی،�فقر�و�نابرابری�
زمستان� بروز� از� ناشی� خطر� و� جهانی� روبه�تزاید�
هسته�ای�روبه�رو�ساخته�است�اهمیتی�دوچندان�یافته�

است�
چپ� خارجی� سیاست� عرصه�ی� در� دیگر� سوی� از�
این� برافرازد�� را� منفی� موازنه�ی� پرچم� دیگر� بار� باید�
توسعه�طلبی�های� دربرابر� همزمان� مقاومت� یعنی�
روسیه� توسعه�طلبی�های� برابر� در� عالم�� غرب� و� شرق�
این� با� همسویی� نه� نوظهور،� قدرت�های� دیگر� و�
عناد� و� ژئوپلتیک� بلندپروازی�های� سیاست� و� کشور�
که� مثبت� موازنه�ی� سیاست� نه� جهان،� از� بخشی� با�
قدرت�های� به� روزافزون� امتیازدهی�های� شاهد� آن� در�
و� عدم�تعهد� سنت� به� بازگشت� بلکه� هستیم،� جهانی�
جهان� در� می�تواند� که� است� منفی� موازنه�ی� سیاست�
از�کشورهای� اردوگاهی� راهگشای�شکل�گیری� کنونی�

مترقی�شود�
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مختلفی� نظرهای� شرق� به� نگاه� استراتژی� درباره�
داده�شده�است��علی�اکبر�والیتی�مشاور�امور�خارجی�
را� به�شرق”� “نگاه� استراتژی� � اسالمی� رهبر�جمهوری�
این�گونه�توضیح�داده�است���جمهوری�اسالمی�باید�از�
ظرفیت�اقتصادی�چین�و�توان�سیاسی�روسیه�استفاده�
کند�تا�بتواند�با�نفوذ�غرب�مقابله�کند��والیتی�توضیح�
نفت� مانند�هند�که�هم� با�کشورهایی� رابطه� می�دهد�
ما�را�می�خرند�وهم�در�ایران�سرمایه�گزاری�می�کنند�
آمریکا� مقابل� در� که� ونزوئال� مانند� کشورهایی� هم� و�
ایستاده�اند�و�هم�سوریه�که�در�منطقه�با�ما�همکاری�
والیتی� است�� از�شرق� های� تکیه� توانند� می� کند� می�
گفته�است�استفاده�از�وتوی�روسیه�در�شورای�امنیت�
در� را� ما� فعالیت� که� ای� قطعنامه� علیه� ملل� سازمان�
یمن�محکوم�می�کرد�نمونه�ای�از�استفاده�از�این�توان�
دفاع� این� ازای� در� که� کند� نمی� اشاره� او� البته� است��
ایران�چه�هزینه�ای�می�پردازد�و�یا�زمانی�که� روسیه�
روسیه�و�چین�منافع�اقتصادی�و�سیاسی�شان�درمیان�
باشد�مانند�پروژه�هسته�ای،�آنها�علیه�جمهوری�اسالمی�
درکنارغرب�به�قطعنامه�ها�رأی�داده�اند��روسیه�و�چین�
حتا�تحریم�های�بانکی�و�نفتی�علیه�جمهوری�اسالمی�را�
به�سود�خود�ارزیابی�کرده�با�آن�مقابله�نمی�کنند��زیرا�
با�تحریم�نفت�ایران�روسیه��می�تواند�نفت�بیشتری�در�
بازار�جهان�بفروشد�و�چین�پول�های�ایران�را�در�بانک�
هایش�نگه�می�دارد،�و�به�جای�دالر�به�ایران�کاالهای�
بی�کیفیت�چینی�صادر�می�کند��از�دید�والیتی�نگاه�به�
با� شرق�نه�جغرافیایی�است�و�نه�محدود�کردن�رابطه�
کشورهای�کمونیستی�سابق��او�می�افزاید�“االن�عده�ای�
مثل��اصحاب�کهف�یعنی��309سال�عقب�هستند�و�از�
حوادثی�که�رخ�داده�بی��خبرند!�آنها�درباره�نگاه�به�شرق�
می��گویند:�چون�اینها�کمونیست�هستند�پس�برگردیم�
تعادل�را�حفظ�کنیم�«�والیتی�در� تا� به�سمت�آمریکا�
پاسخ�به�این�عده��می�گوید”…�روسای�کشور�روسیه�
همراه� مقدس� روزهای� در� پوتین� آقای� خود� جمله� از�
توان� می� آسان� اینگونه� می�رود�”� کلیسا� به� ها� اسقف�

خود�فریبی�کرد�
جنوبی� آسیای� مدیرکل� موسوی� رسول� سید�
وزارت�امور�خارجه�می�گوید�“نگاه�به�شرق،�به�معنی�

های� فرصت� از� بهره�گیری�
است�”� آسیا� در� گرفته� شکل�
اما�فرصت�های�شکل�گرفته�یا�
کشورهای� در� پیشرفت� همان�
رابطه�مستقیم� نتیجه� آسیایی�
ویژه� به� غرب� با� دوستانه� و�
آمریکا�است،�نه�غرب�ستیزی�

رایج�در�جمهوری�اسالمی�
به� اسالمی� جمهوری�
های� پیشرفت� � اصلی� منبع�
نکته� کند�� نمی� توجه� آسیا�
دوره� در� اینکه� توجه� جالب�
اسالمی� جمهوری� که� ای�
صدور� صرف� را� نیرویش� تمام�

نظامی� پروژه�های� و�پیشبرد� انقالب�و�شیعه�گستری�
عادی� رابطه� با� چین� است� کرده� ای� هسته� � جمله� از�
با�غرب�به�پیشرفت�های�بزرگ�مالی�و�صنعتی�دست�
یافته�است�و�از�آن�طریق�شاخه�های�نفوذ�ش�را�از�راه�
سرمایه�گزاری،�نه�مذهب�و�صدور�انقالب�در�کشورهای�
زیر� را� آفریقا� بکر� قاره� از� بزرگی� بخش� ویژه� به� دیگر�
اسالمی� جمهوری� است�� درآورده� خود� کنترل� و� نفوذ�
بالطبع� و� اقتصادی� مالی،� نفوذ� گسترش� استقبال� به�
سیاسی�چین�در�ایران�زیر�استراتژی�نگاه�به�شرق�رفته�
است��تمام�به�خاطر�اینکه�جمهوری�اسالمی�می�خواهد�
ادامه�دهد�� ایدئولوژی�غرب�ستیزی�اش�را� سیاست�و�
بیماری�فکری�و�سیاستی�که�برای�جامعه�ایران�بحران�

آفرین�بوده�است
نگاه�به�شرق،�یا�دقیق�تر،�تکیه�به�شرق،�در�جمهوری�
اسالمی�نخستین�بار�در�سال��۱3۸4مطرح�شد��تصور�
بلوک�شرق�و�غرب� را�میان� نادرستی�که�هنوز�جهان�
تقسیم�می�کرد��در�حالیکه�این�نظم�بعد�از�فروپاشی�
اتحاد�جماهیر�شوروی�بهم��ریخته�بود��نظم�جدیدی�بنا�
شد�که�در�زیر�به�آن�اشاره�خواهم�کرد��این�زمانی�بود�
که�محمود�احمدی�نژاد�و��خامنه�ای�تصور�می�کردند�
با�پشت�کردن�به�غرب�و�تکیه�به�شرق،�یعنی�روسیه�
و�چین�و�کره�شمالی�می�توانند�پروژه��اتمی�خود�را�
پیش�ببرند��احمدی�نژاد�قطعنامه�های�سازمان�ملل�را�

کاغذ�پاره�می�خواند�و�رهبر�تحریم�ها�را�باعث�پیشرفت�
ایران�می�دانست��زمانی�که�روسیه�و�چین،�متحدین�
در� انگلیس� و� فرانسه� آمریکا،� کشورهای� همراه� رژیم�
سازمان� حکام� شورای� و� ملل� سازمان� امنیت� شورای�
بین�المللی�انرژی�هسته�ای�در�مجموع�یازده�قطعنامه�
علیه�جمهوری�اسالمی�صادر�کردند،�و�پرونده�ایران�زیر�
فصل�هفتم�منشور�سازمان�ملل�قرار�گرفت،�به�خامنه�
ای�جدیت�مسأله�فهمانده�شد��اولین�تیر�نگاه�به�شرق�
آنها�به�سنگ�خورد�و�برای�گذر�از�بحران�خود�ساخته��
راهی�جز�عقب�نشینی�و�سرانجام�توافق�برجام�نیافتند�
برقراری� با�سمت�و�سوی� دولت�حسن�روحانی�که�
رابطه�با�غرب�طرح�برجام��2و��3را�نیز�به�میان�آورده�
بود،�با�مخالفت�و�تهدید�جدی�سرداران�سپاه��که�تعیین�
و� روبروشد� هستند� خارجی�جمهوری� سیاست� کننده�

استراتژی�نگاه�به�شرق�ادامه�یافت�
مذاکرات� رئیسی،� ابراهیم� دولت� آمدن� کار� روی� با�
راه� میانه� در� بار� این� یافت�� ادامه� برجام� احیای� برای�
و� داد� رخ� اوکراین� به� روسیه� نظامی� تجاوز� مذاکرات،�
خامنه�ای�به�تصور�اینکه�پوتین�چند�روزه�پیروز�خواهد�
شد�و�جهان�به�سود�روسیه�و�علیه�آمریکا�تغییر�خواهد�
به�سوی�شرق�است،�مرتکب� نگاه�های�جهان� کرد،�و�
خطای�بزرگ�دیگری�شد�و�در�همان�روز�نخست�حمله�
نظامی�روسیه�به�اوکراین،�ابراهیم�رئیسی�تلفنی�حمایت�
جمهوری�اسالمی�را�از�روسیه�به�پوتین�خبر�داد��خامنه�

نگاه به شرق” همسویی با پوتینیسم و مقابله با دمکراسی”
کاظم�علمداری
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با�سیاست�دفاع�از�جنایات�پوتین�در�اوکراین،�ایران�را�
وارد�تنشی�تازه�و�غیر�ضروری�با�غرب�کرد��اگر�جنگ�
ابعاد�گسترده�تری�پیدا�کند�ایران�نیز�قربانی�آن�خواهد�
نظام� برخالف�سران� ایران� مردم� که� است� روشن� بود��
به��سود�روسیه�وارد�جنگ�نخواهند�شد��این�سیاست�
معنی�نگاه�به�شرق�را�از�دیده�مقامات�ایران�روشن�تر�

می�کند
با� را� ارتش�روسیه� اوکراین،� مقاومت�مردم�و�دولت�
ناکامی�هایی�روبرو�ساختند��برخالف�تصور�خامنه�ای�
نگاه�جهان�نه�به�سوی�شرق�بلکه�علیه�روسیه�گسترش�
یافت،�جهان�شناخت�دقیق�تری�از�تهدیدهای�روسیه�
اوکراین،� به� روسیه� نظامی� تجاوز� پی� در� یافت�� دست�
ناتو� به� پیوستن� خواستار� نیز� نروژ� و� فنالند� کشور�
خرید� از� بخشی� اوکراین� با� همراهی� در� غرب� شدند��
نفت�روسیه�را�قطع�کرد��روسیه�برای�فروش�نفت�خود�
برداشته�شدن� با� تا� شد� برجام� احیای� از� مانع� آشکارا�
تحریم�ها�جمهوری�اسالمی�نتواند�بازار�فروش�نفت�و�
گاز�روسیه�را��بگیرد��جمهوری�اسالمی�حتا�بازار�چین�
را�هم�به�نفع�روسیه�از�دست�داد�و�میزان�صادرات�نفت�
از�نصف�کاهش�یافت��سکوت� ایران�به�چین�به�کمتر�
جمهوری�اسالمی�در�برابر�این�اقدام�روسیه�نشان�داد�
کامل� تبعیت� جز� چیزی� شرق� به� نگاه� استراتژی� که�

جمهوری�اسالمی�از�روسیه�نیست�
محو اسرائیل در نگاه به شرق

بوده�است� این� به�شرق� نگاه� استراتژی� هدف�دیگر�
که�جمهوری�اسالمی�با�تکیه�بر�قدرت�های�روسیه�و�
چین�علیه�نفوذ�آمریکا�و�متحدانش�در�منطقه�مقابله�
و� اسرائیل� با� � نزدیک� رابطه� چین� و� روسیه� اما� کند��
در� چین� � دارند؛� عرب� کشورهای� برخی� همچنین�
های� بندی� بلوک� در� کمتر� خود� اقتصادی� منافع� پی�
داخل�می�شود�� اسالمی� نظر�جمهوری� مورد� سیاسی�
به�سی� نزدیک� آمریکا� و� اقتصادی�چین� رابطه� میزان�
با�جمهوری�اسالمی� آنها� اقتصادی� برابر�میزان�مراوده�
است��بنابراین�چین�حفظ�این�رابطه�را�فدای�رابطه�با�

جمهوری�اسالمی�نکرده�و�نمی�کند�
حقوق بشر در نگاه به شرق

اسالمی� به�شرق�جمهوری� نگاه� استراتژی� براساس�
می�خواهد�با�کشورهایی�رابطه�داشته�باشد�که�به�نقض�
حقوق�بشر�و�سرکوب�اعتراضات�مردم�در�ایران�مداخله�
سیاست� اسالمی� جمهوری� که� بدهند� اجازه� و� نکنند�
نقض�حقوق�بشر�ادامه�دهد��البته�این�خواست�توسط�
کشورهای�مورد�نظر�والیتی�همانند�جمهوری�اسالمی�
ناقض�حقوق�بشر�هستند�بسیار�دست�یافتنی�است��او�
دانسته�و�یا�ندانسته�بطور�عمده�کشورهای�دیکتاتوری�
را�متحد�جمهوری�اسالمی�معرفی�می�کند��با�در�نظر�
گرفتن�این�واقعیت�ها�استراتژی�نگاه�به�شرق��نتیجه�
و� غرب� امکانات� از� ایران� مردم� کردن� محروم� جز� ای�
باج�دادن�به�روسیه�و�چین� ایران�و� عقب�نگاهداشتن�
البته� و� جهان� در� رقابتی� مبادالت� از� ماندن� غافل� و�
ادامه�تحریم�ها�که�برای�دور�زدن�آنها،�ایران�متحمل�
هزینه�ها�اضافی�می�شود،�ندارد��اینگونه�آنها�مناسبات�
بازرگانی�خود�را�به�اجبار�محدود�به�کشورهای�روسیه�
جهان� امکانات� از� را� ایران� و� کرده� �… هند� و� چین� و�

پیشرفته�غرب�محروم�می�کنند�
سیاست�“نگاه�به�شرق”�و�“نزدیکی�به�همسایگان”�
برای�خنثی�سازی�تحریم�ها�نیز�کاری�از�پیش�نبرده�
شده� سبب� منطقه� کردن� ثبات� بی� سیاست� است��
جمهوری� با� خوبی� رابطه� نیز� همسایه� کشورهای� که�
برجام� توافق� ازیک�سو� باشند��روسیه� نداشته� اسالمی�
را�تخریب�کرده�است�و�از�دگر�سو�نه�روسیه�و�نه�چین�

آنها� کنند�� نمی� همکاری� ایران� با� برجام� توافق� بدون�
نمی�خواهند�منافع�خود�را�با�غرب�و�کشورهای�عرب�

منطقه�به�خطر�بیاندازند�
وابستگی سیاسی و رابطه اقتصادی

حفظ� با� دیپلماتیک� مناسبات� و� اقتصادی� مبادله�
با� چین� نیست�� وابستگی� قانونی� دولت� و� ملی،� منافع�
بیش�از��۵00میلیارد�دالر)�660میلیارد�دالر�در�20۱۸(�
مبادله�بازرگانی�ساالنه�با�آمریکا�کوچک�ترین�تأثیری�
به�استقالل�سیاسی�آن�وارد�نشده�است��همین�گونه�
است�موقعیت�مکزیک�همسایه�جنوبی�آمریکا�با�بیش�
کشور،� دو� بین� بازرگانی� مبادله� دالر� میلیارد� �660 از�
مراوده� تریلیون�دالر� �۱,6� با� کانادا�همسایه�شمالی� و�
اقتصادی��همین�گونه�است�در�سایر�کشورهایی�که�با�
استفاده�از�امکانات�تکنولوژیک،�سرمایه�و�بازار�غرب�به�
پیشرفت�های�شایان�توجهی�دست�یافته�اند��اما�قرارداد�
جمهوری�اسالمی�با�چین�که�در�سایه�سیاست�“نگاه�به�
ایجاد�می� شرق”�شکل�گرفته�است�وابستگی�سیاسی�
کند��به�همین�دلیل�شرط�چین�که��دست�باال�را�در�
این�قرار�داد�دارد�این�است�که�جزئیات�آن�پنهان�بماند�
تکیه�بر�قدرت�خارجی�از�روی�استیصال�برای�حفظ�
و� مدرن� جهان� های� ارزش� با� مقابله� و� داخلی� سلطه�
ساخت�دشمن�فرضی�مانند�وضعیت�کنونی�جمهوری�
این� به� نیست�� سیاسی� وابستگی� جز� چیزی� اسالمی�
معنا�که�حکومت�بقای�خود�را�در�خطر�می�بیند�و�برای�
امنیت�قدرت�خود�و�حفظ�سلطه�بر�جامعه�و�سرکوب�
مخالفان�نیاز�به�یک�قدرت�خارجی�دارد��درسال�های�
اجتماعی� پایگاه� دلیل� به� اسالمی،� جمهوری� آغازین�
گسترده،�حکومت�نه�تنها�در�پی�یافتن�پشتوانه�خارجی�
نبود�بلکه�شعارهای�مبنی�بر�نابودی�شرق�و�غرب�می�
دادند�و�آنرا�نشانه�ی�استقالل�می�دانستند��آن�روزها�
حاکمان�سرمست�هیجانات�باقی�مانده�مردم�از�انقالب�

و�جنگ�بودند�
به�عبارت�دیگر�تکیه�سیاسی�به�روسیه�و�چین�به�
این�معنا�است�که�حکومت�پایگاه�اجتماعی�خود�را�در�
درون�جامعه�از�دست�داده�است�و�نگران�همراهی�غرب�
با�مردم�بریده��از�حکومت�و�معترض�سرکوب�و�فساد�
و�فقر�و�بیکاری�اند��اینگونه�حاکمان�برای�حفظ�سلطه�

خود�به�قدرت�خارجی�متکی�می�شوند�
قدرت� وابسته� را� وقتی�کشوری�خود� بطور�طبیعی�
خارجی�کرد�راهی�جز�هزینه��و�باج�دادن�ندارد���روسیه�
منطقه� در� آمریکا� ویژه� به� غرب� نفوذ� و� از�حضور� هم�
نگران�است��روسیه�از�زمان�تزار�آرزوی�دست�یابی�به�
واسطه� به� امروز� و� داشت� را� فارس� ها�گرم�خلیج� آب�
جمهوری�اسالمی�این�امکان�فراهم�شده�است��روسیه�
آنها� خود� همانند� که� را� اسالمی� جمهوری� تواند� می�
دشمنی�عمیقی�با�تمدن�مدرن�غرب�و�دموکراسی�دارد�

در�خدمت�منافع�خود�بگیرد��
تجاوز نظامی روسیه به اوکراین

چرا�جمهوری�اسالمی�از�کشتار�مردم�اوکراین�توسط�
روسیه�پشتیبانی�می�کند؟

در�نخستین�روزهای�شروع�جنگ�خامنه�ای�ضمن�
اوکراین�گفت�که�»� به�دولت� به�آمریکا�خطاب� حمله�
اگر�مردم�در�اوکراین�وارد�میدان�می�شدند،�وضع�دولت�
ومردم�اوکراین�اینگونه�نمی�شد�«�خامنه�اضافه�کردکه�
در�این�تغییر�جمهوری�اسالمی�باید�نظری�و�عملی�در�
در� شرق� سود� به� جهان� زیرا� بگیرد�� قرار� روسیه� کنار�
حال�تغییر�است��امروز�بیش�از�سه�ماه�و�نیم�از�تجاوز�
ودولت� مردم� مقاومت� گذرد�� می� اوکراین� به� روسیه�
اوکراین�هم�روسیه�وهم� از� اوکراین�و�حمایت�جهانی�

حامی�این�جنایت�را�غافلگیر�کرده�است�

متحد� را� روسیه� اسالمی،� جمهوری� این� از� گذشته�
شلیک� برسر� آنها� داند�� می� جهان� در� خود� اصلی�
هواپیمایی�اوکراینی�درپی�طفره�رفتن�از�پی�آمدهای�
کند� می� فکر� ای� خامنه� هستند�� جنایت� این� حقوقی�
حکومتی� کارآمدن� روی� و� اوکراین� دولت� سقوط� با�
دست�نشانده�روسیه�ادعای�حقوقی�اوکراین�نیز�بایگانی�

خواهد�شد�
همکاری�روسیه�و�جمهوری�اسالمی�در�سوریه�برای�
سوریه� رژیم� است�� توجه� قابل� اسد� دیکتاتوری� حفظ�
ارتش� و� اسالمی� نظامی�جمهوری� و� مالی� پشتوانه� به�
حزب�اهلل�به�نیابت�سپاه�پاسداران�و�با�هزینه�ملت�ایران�
اند�� کرده� حفظ� سوریه� در� را� روسیه� نظامی� موقعیت�
علیه� روسیه� ارتش� ی� وقفه� بی� بمباران� سوی،� آن� از�
خاک� در� که� داد� امکان� قدس� سپاه� به� سوریه� مردم�
اما� کند�� برپا� نظامی� های� پایگاه� و� پیشروی� سوریه�
اهداف�روسیه�و�جمهوری�اسالمی�از�این�اقدام�یکسان�
نبود��درحالی�که�روسیه�خواهان�حفظ�موقعیت�نظامی�
ماجرا� ای� خامنه� و� سپاه� سران� بود،� سوریه� در� خود�
اما�روسیه� جویی�حمله�به�اسرائیل�را�در�سر�داشتند��
به�اسرائیل�فرصت�داده�است�که�با�بمباران�پایگاه�های�
اسالمی� جمهوری� نظامی� قدرت� قدس،� سپاه� نظامی�
اعالم�کرد�که� را�در�سوریه�محدود�کند��جواد�ظریف�
اسرائیل�بیش�از�دویست�بار�پایگاه�های�سپاه�پاسداران�
شعارهای� جز� صدایی� اما� کرد�� بمباران� سوریه� در� را�

تکراری�از�سران�سپاه�شنیده�نشد�
تجاوز� که� است� مدعی� پوتین� مانند� هم� ای� خامنه�
است�� ناتو� با� مقابله� برای� اوکراین� به� روسیه� نظامی�
اعالم�کرد� به�دروغ� گلپایگانی،�رئیس�دفتر�خامنه�ای�
که�ناتو�قرار�بود�به�روسیه�حمله�کند�اما�ارتش�روسیه�
تغییراتی� ای� خامنه� تعبیر� است�� کرده� دستی� پیش�
با�حمله�پوتین�به�اوکراین�درجهان�در�حال� است�که�
رخ�دادن�است��او�ادعا�کرده�است�که�با�این�تغییرات�
قدرت� به� شرق� و� کرد� خواهد� فروکش� آمریکا� قدرت�
اصلی�بدل�می�شود��به�تصور�او�حمله�نظامی�روسیه�با�

اکراین�سرآغاز�این�تغییر�است�
اما�این�تغییرات�برخالف�تصور�خامنه�ای�نه�با�حمله�
گونه� آن� نه� و� شده� شروع� اوکراین� به� روسیه� نظامی�
در� جهان� نوین� نظم� است�� کرده� تصور� او� � که� است�
دهه�هشتاد�و�نود�میالدی�با�دو�تحول�کالن�صنعتی�و�

سیاسی�آغاز�شد�
نظم جهان پس از جنگ سرد

دو�پدیده�کالن�در�نیمه�دوم�سده�بیست�نظم�جهانی�
را�بهم�ریخت��یکی� شکل�گرفته�در�دوره�جنگ�سرد�
توسعه� و� فاصله�کشورهای�صنعتی� که� گلوبالیزاسیون�
نیافته�را�کاهش،�و�فاصله�فقر�و�ثروت�را�افزایش�داد؛�
فکری� تنش� به� که� شرق� بلوک� فروپاشی� دیگری� و�
گسترش� برای� تالش� و� داری� سرمایه� سیاسی� و�
سوسیالیسِم�پایان�داد،�و�قدرت�های�منطقه�ای�جای�
جهان�دو�ابر�قدرتی�سابق�را�گرفتند��انقالب�زیر�پرسش�
رفت�و�تحوالت�مدنی�به�جای�جا�به�جایی�دولت�جایگاه�

تازه�ای�پیدا�کرد��
سرمایه� به� قد� تمام� تنگ� تسه� مائو� مرگ� با� چین�
داری�خوش�آمد�گفت��اینگونه�مسیر�چهار�دهه�رشد�
و� فقر� و� کرد� تجربه� را� آن� به� نزدیک� یا� و� رقمی� دو�
گرسنگی�را�پشت�سر�گذاشت��با�درون�پاشی�شوروی،�
تفکر�و�سیستم�دیکتاتوری�تک�حزبی�استالینیستی�به�
را� آن� جای� حزبی� چند� سیستم� و� شد� سپرده� تاریخ�
گرفت��اما�بقایای�فکری�استالینیسم�تنیده�در�فرهنگ�
سیاسی�ناسیونالیسم�افراطی�روسی�اندک�اندک�این�بار�
همراه�با�سرمایه�داری�مافیایی�حول�پوتینیسم�خود�را��
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نفرت� ایدئولوژی� اساس� بر� استالینیسم� کرد�� بازسازی�
داری� سرمایه� نابودی� خواست� و� دمکراسی� لیبرال� از�
بوریس� بود��روسیه�زیر�رهبری� در�غرب�شکل�گرفته�
حزبی� چند� سیاسی� نظام� و� داری� سرمایه� با� یلتسین�
در� دیگر� بار� استالینیستی� شبه� تفکر� اما� کرد،� آشتی�
بد� گورباچف� برخالف� پوتین� گرفت�� جان� پوتینیسم�
دوباره� و� کرد� سرزنش� را� استالین� از� متداول� گویی�
مجسمه�هایی�از�اوبه�عنوان�نماد�اقتداد�روسیه�که�او�

امروز�آن�را�نمایندگی�می�کند�ساخته�شد�
گلوبالیزاسیون شاهراه دو طرفه

از�کشورها�شاهراه�دو� برای�بسیاری� گلوبالیزاسیون�
طرفه�ای�بوده�است�که�تکنولوژی�دیجیتال�آن�را�ممکن�
ساخت��جهان�درهم�تنیده�شد�و�بخش�های�مهمی�از�
امکانات�توسعه�صنعتی�جهان�پیشرفته�سرمایه�داری،�
با�هدف�کسب�سود�و�رقابت�سرمایه�داری�جهانی،�به�
از� برخی� گردید�� منتقل� توسعه� حال� در� کشورهای�
نیافته�تحول�جدید� � توسعه� و� توسعه� جوامع�در�حال�
گلوبالیزاسیون�را�شناختند�و�از�آن�بهره�بردند��به�حدی�
از� بسیاری� و� شدند� بدل� غرب� جدید� رقبای� به� � که�
بازارهای�آنها�را�هم�تسخیر�کردند��چین�اینگونه�از�فقر�
و�گرسنگی�نجات�پیدا�کرد�و�به�اقتصاد�دوم�جهان�ارتقا�
یافت��اما�ایران�زیر�مدیریت�واپس�نگر�فقها�و�نظامیان�
از�این�امکانات�محروم�ماند��معنی�دیگر�“نگاه�به�شرق”�
بوده� غرب� پیشرفته� جهان� امکانات� به� کردن� پشت�
پیشرفت� به� شرق� به� نگاه� با� اسالمی� جمهوری� است��
این� حالیکه� در� است�� کرده� تکیه� آسیایی� کشورهای�

از� درست� استفاده� مدیون� را� خود� پیشرفت� کشورها�
برخی� هستند�� غرب� بازار� و� سرمایه� تکنولوژی،� علم،�
گلوبالیزاسیون�را�منفی�ارزیابی�می�کنند��البته�می�توان�
کرد�� اشاره� نیز� گلوبالیزاسیون� منفی� های� آمد� پی� به�
اتفاق� یک� نیست،� انتخاب� گلوبالیزاسیون� نخست� اما�
تاریخی�است�که�مشارکت�درآن�اجتناب�نا�پذیراست��
پی� کاهش� های� راه� باید� دیگر� پدیده� هر� مانند� دوم،�

آمدهای�منفی�آن�را�نیز�شناسایی�کرد�
چپ های مدافع تجاوز نظامی روسیه

جنایاتی�که�پوتین�در�اوکراین�مرتکب�شده�با�جنایات�
فاشیسم�برابری�می�کند��اما�چرا�و�چگونه�بقایای�فکری�
و� توجیه� را� بشری� این�جنایات�ضد� ایران� توده� حزب�
ازخود�نمی� آنها� را�تکرار�می�کنند�� دروغ�های�پوتین�
شده� مستقل� خبرنگاران� کار� مانع� روسیه� چرا� پرسند�
است�و�برای�کسانی�که�اخبار�جنگ�را�منتشر�کنند�و�
یا�حتا�کلمه�جنگ�را�به�جای�“عملیات�ویژه”�مورد�نظر�
پوتین�بکار�ببرند�تا��۱۵سال�زندان�تعیین�کرده�است��
بلوک� در� خود� که� هستند� کسانی� فکری� بقای� اینها�
شرق�زندگی�می�کردند؛�فقر�و�فساد�و�خفقان�آنجا�را�
می�دیدند�و�تجربه�کردند�اما�برای�مردم�ایران،�جوامع�
بلوک�شرق�را�ایده�آل�جامعه�بشری�ترسیم�می�کردند��

می�خوردند�� را� آنها� دروغین� تبلیغات� فریب� بسیاری�
امروز�به�رغم�تغییرات�ساختاری�و�سیاسی�در�روسیه�
برای� روسیه�هستند��ظاهراً� افراد�همچنان�حامی� این�
این�افراد�چیزی�تغییر�نکرده�است��روسیه�همان�روسیه�
“سوسیالیستی”�است��مشکل�اساسی�این�افراد�ستیزه�

با�غرب�است�که�همچنان�باقی�است�
در�ارتباط�با�توجیه�و�دفاع�این�افراد�از�تجاوز�پوتین�

به�اوکراین�به�چند�عامل�می�تواند�اشاره�کرد�
آلمان،� در� فاشیسم� رشد� و� پیدایش� جریان� در�
استالین�به�احزاب�کمونیستی�وابسته�به�مسکو�دیکته�
با� هیتلری� فاشیسم� با� مقابله� جای� به� که� بود� کرده�
مقابله� و�سوسیال�دمکراسی�درغرب� داخلی� بورژوازی�
�سوسیالیسم،�این� کنند��او�معتقد�بود�که�دشمن�اصلِیِ
به� نگاه� این� هیتلری�� فاشیسم� نه� هستند،� جریان� دو�
فاشیسم�تا�زمانی�که�هیتلر�به�شوروی�حمله�نکرده�بود�
ادامه�یافت��به�پیروی�از�این�آموزه�در�ایران�هم�حزب�
توده�بیشتر�از�آنکه�دلسوز�منافع�ملت�ایران�باشند�در�

پی�اجرای�فرامین�مسکو�بود�
منافع� با� سوسیالیسم� پنداشتن� یکی� دوم� عامل�
جهانی�روسیه�بوده�است��دشمنی�کوری�که�وابستگان�
به�این�حزب�نسبت�به�غرب�پیدا�کرده�بودند�سبب�می�
شد�که�شکست�سوسیالیسم�روسی�و�پیدایش�سرمایه�
از� نبینند�و�همچنان� این�کشور� را�در� مافیایی� � داری�
مسکو�دفاع�کنند��کژ�اندیشی�و�ضدیت�با�آمریکا،�آنها�
را�به�دام�همراهی�با�جمهوری�اسالمی�زیر�شعار�مقابله�
ضد� ایدئولوژی� قدرت� کشاند�� آمریکا� امپریالیسم� با�

بود� آن�چنان� اسالمی� با�جمهوری� فکری� و�هم� غرب�
که�دستگیری�صدها�کادر�حزب�توده،�شکنجه�و�اعدام�

بیش�از��۱00نفر،�آنها�را�از�این�موضع�دور�نکرد�
عامل�سوم�نقش�ایدئولوژی�و�ساختاری�شدن�آن�در�
به� ایدئولوژیک� ذهنیت� وقتی� است�� افراد� این� ذهنیت�
ساختار�ذهنی�بدل�می�شود�قوی�تراز�ساختار�اجتماعی�
در�اراده�و�تصمیم�گیری�و�رفتار�و�شخصیت�آنها�نقش�
بازی�می�کند�و�انجماد�فکری�بوجود�می�آورد��بطوری�
ایدئولوژی�به�هنجار�غالب�و�عادتی�بدل�می�شود� که�
که�فرار�از�آن�بسیار�سخت�و�فاصله�گرفتن�از�آن�تعادل�
فکری�آنها�را�بهم�می�ریزد��آزاد�فکر�کردن�بخشی�از�
آن� را�دشمن� آنها�خود� که� است� لیبرالیسم� به� اعتقاد�

می�دانند�
عامل�چهارم،�افراد�بقایای�فکری�حزب�توده�با�یک�
به� پوتین� همانند� آنها� کنند�� می� حرکت� فرض� پیش�
غلط�کشتار�مردم�در�خانه�ها�و�مدرسه�و�بیمارستان�را�
مقابله�با�نازیسم�و�فاشیسم�و�امپریالیسم�می�بینند��زیرا�

پوتین�چینن�می�گوید�
عامل�پنجم،��برابر�دانستن�تمدن�مدرن�غرب�به�ویژه�
پایه�اصلی�آن�لیبرالیسم�با�امپریالیسم�است��این�گونه�
را�خالی� است� فردی� آزادی� اساس� که� لیبرالیسم� آنها�

به� خود� که� درحالی� بیند�� می� مثبت� های� ویژگی� از�
جای�پناهنده�شدن�و�یا�مهاجرت�به�کشورهایی�مانند�
روسیه�و�چین�و�کوبا،�کره�شمالی�به�کشورهای�سرمایه�
داری�غرب�روی�می�آورند،�در�آنجا�زندگی�می�کنند�و�
از�مزایای�لیبرال�دموکراسی�آنجا�بهرهمند�می�شوند���
با� آنها�هیچگاه�در�زندگی�شخصی�خود� بر�آن،� افزون�
مالکیت�خصوصی،� یعنی� داری� اصل�مهم�سرمایه� سه�
کسب�سود�و�یا�امتیازهای�بیشتر�و�رقابت�فاصله�نمی�
گیرند��از�این�بابت�آنها�فرصت�طلب�و�خود�فریبند��آنها�
به� معتقد� فرد� هر� مانند� کنند� زندگی� که� کجا� هر� در�
سیستم�سرمایه�داری�بطور�طبیعی�در�پی�زندگی�بهتر�
با�دیگران�و�تالش� آنها�در�رقابت� تراند�و� با�کیفیت� و�
برای�کسب�امتیاز�های�بیشتر�از�جمله�خانه�و�اتومبیل�
وسفرهای�تفریحی�و�امکانات�بیشتر�برای�فرزندان�خود�
هستند��امری�که�در�تمام�دوره�سوسیالیسم�در�شوروی�
وکل�بلوک�شرق�در�انحصار�افراد�رده�باالی�حزبی�بود�

پی آمدهای نگاه به شرق
پی�آمد�های�استراتژی�نگاه�به�شرق،�تا�کنون�عقب�
ایران��و�یا�دوری�از�دستاوردهای�و�پیشرفت� ماندگی�
است� گذشته� چه� هر� برعکس� است�� بوده� غرب� های�
زیادتر� روسیه� به� اسالمی� جمهوری� سیاسی� وابستگی�

شده�است�
روسیه�ایران�را�در�حوزه�نفت�و�گاز�رقیب�خود�می�
داند�و�تالش�می�کند�که�ایران�به�بازارهای�فروش�نفت�
در�اروپا�و�آسیا�دسترسی�پیدا�نکند��روسیه�رابطه�عادی�
کند�� نمی� تحمل� را� غرب� با�جهان� اسالمی� جمهوری�
با�ویژگی�های�کنونی� را� آنها�حفظ�جمهوری�اسالمی�
اقتصادی�و�سیاسی�اش�یعنی�حداقل�ماندن�این�رابطه�
برای� را� غرب� با� اسالمی� جمهوری� دشمنی� و� انزوا� و�
اسالمی� رابطه�جمهوری� از� داند�� بسیار�مهم�می� خود�
نمی�شود�� و� نشده� ایران� مردم� عاید� روسیه�چیزی� با�
در� روسیه� حضور� سال� �200 طول� تمام� در� برعکس�
همسایگی�ایران�جز�تجاوز�و�زیان�چیزی�عادی�مردم�
تله� در� را� ایران� اسالمی،� جمهوری� است�� نشده� ایران�
و� آزادی� به� راه�دستیابی�مردم� و� روسیه�گرفتار�کرده�
ارتباط�با�دنیای�پیشرفته�را�بسته�است��آنها�می�خواهند�
به�کشورهای�آسیایی�متوسل�شوند�که�خود�در�ارتباط�

مستقیم�با�غرب�پیشرفت�کرده�اند�
امکان مداخله ی نظامی روسیه در ایران

صورتی� در� ماست�� برابر� در� قزاقستان� و� سوریه�
نظامی� برخوردهای� به� حکومت� و� مخالفان� تقابل� که�
برای�حفظ� قزاقستان� و� مانند�سوریه� روسیه� بیانجامد�
مداخله� زیاد� احتمال� به� ایران� در� اسالمی� جمهوری�
حمایت� این� روی� نظام� سران� کرد�� خواهد� نظامی�

حساب�باز�کرده�اند�
از�دست�دادن�سلطه�و�نفوذ�روسیه�به�معنای�روی�
آوری�ایران�به�پیشرفت�های�جهان�غرب�است�که�برای�
روسیه�بسیار�گران�تمام�خواهد�شد��اهمیت�از�دست�
دادن�جمهوری�اسالمی�کمتر�از�اوکراین�نیست��روسیه�
تمام�تالش�خود�را�انجام�خواهد�داد�که�این�دگرگونی�

به�نفع�ملت�ایران�رخ�ندهد�
پی�آمد�آنچه�در�اوکراین�می�گذرد،�آینده�ایران�را�
تنها� اوکراین� در� روسیه� شکست� زد�� خواهد� رقم� هم�
برای�لیبرال�دمکراسی�علیه�دیکتاتوری�در�جهان�مهم�
نیست��برعکس،�پیروزی�روسیه�در�اوکراین�روند�کنونی�
وابسته�کردن�بیش�از�پیش�ایران�به�روسیه�و�گره�زدن�
سرنوشت�ایران�به�ادامه�دیکتاتوری�و�عقب�ماندگی�و�
محروم�ماندن�از�فرصت�های�زیادی�که�از�راه�برقراری�
بشود� ایران� نصیب� تواند� می� غرب� با� عادی� مناسبات�

نیز�هست�

هدف دیگر استراتژی نگاه به شرق این بوده است که جمهوری اسالمی با 
تکیه بر قدرت های روسیه و چین علیه نفوذ آمریکا و متحدانش در منطقه مقابله 
کند. اما روسیه و چین رابطه نزدیک  با اسرائیل و همچنین برخی کشورهای عرب 
دارند؛  چین در پی منافع اقتصادی خود کمتر در بلوک بندی های سیاسی مورد نظر 
جمهوری اسالمی داخل می شود. میزان رابطه اقتصادی چین و آمریکا نزدیک به سی 
برابر میزان مراوده اقتصادی آنها با جمهوری اسالمی است. بنابراین چین حفظ این 

رابطه را فدای رابطه با جمهوری اسالمی نکرده و نمی کند.
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از�سیاست�»نگاه� پرده� بی� مدتهاست�که�رهبر�ج�ا�
نشأت� کجا� از� سیاست� این� میکنند�� دفاع� شرق«� به�

می�گیرد،�چه�تبعاتی�دارد�و�به�کدام�سمت�می�رود؟
حافظه تاریخی مردم ایران از روسیه

مردم�ایران�همانند�انگلیس،�حافظه�تاریخی�خوبی�
و� دخالتهایش� و� نفوذها� خاطر� به� روسیه،� به� نسبت�
مشروطه� اعدام� )مثل� تاریخی� تلخ� حوادث� برخی�
خواهان�در�تبریز،�به�توپ�بستن�مجلس�و…(،�ندارند��
ادامه�داشته� نیز�همین�نقطه�چین� به�شوروی� نسبت�
منفی� تاریخی� حافظه� خاطر� به� خصوص� به� است؛�
نهضت� در� عملکردش� و� توده� حزب� به� نسبت� که�
آن� سران� از� بخشی� وابستگی� نیز� و� نفت� شدن� ملی�
چپ� از� بخشی� را� حافظه� این� اند�� داشته� شوروی� به�

مستقل�و�ملی�ایران�نیز�تایید�و�تشدید�کرده�است�
با�الهام�از�همین�تجارب�است�که�نیروی�های�ملی،�
به�خصوص�با�تاسی�از�دکتر�مصدق،�به�تبلیغ�سیاست�
انقالب� نگاه�در�دوران� این� »موازنه�منفی«�پرداختند��
به�شعار�»نه�شرقی،�نه�غربی«�تبدیل�شد�که�از�منظر�
سنت�گرایان�مذهبی�با�رگه�هایی�پر�رنگ�از�نگاه�ضد�
بود�� همراه� نیز� غربی� تجدد� و� تمدن� ضد� و� الحادی�
ها�� جمعه� نماز� کننده!� خسته� و� طویل� شعارهای� در�
یزید� »صدام� بر� مرگ� بر� عالوه� نیز� جنگ� دوران� در�
و…� منافقین� و� انگلیس� و� شوروی� و� آمریکا� کافر«؛�
گرایان� سنت� برخی� در� ماندند�� نمی� نصیب� بی� نیز�
اشغال� حتی� جوان(،� نژاد� احمدی� تر)مانند� متعصب�
سفارت� اشغال� از� تر� مهم� و� واجب�تر� سفارت�شوروی�
آمریکا�بود��از�سوی�برخی�نیروهای�میانه�روی�مذهبی�
نیز�شوروی�ها،�ملحد�ولی�آمریکایی�ها�و�اروپایی�ها�اهل�
می�خواست� غیرمستقیم� که� می�شدند� خوانده� کتاب�
سازی� موجه� را� غرب� به� متمایل� سیاسی� نگاه� نوعی�

کند�
مهم� واقعیت� یک� نمیتوان� کوتاه� مقدمه� این� در�
تاریخی�دیگر�را�ناگفته�گذاشت�و�آن�اطمینان�بخشی�
آقای�خمینی�در�نوفل�لو�شاتو�)توسط�دکتر�یزدی(�به�
آمریکایی�ها�بود�که�روابط�اقتصادی�با�غرب�کما�فی�
چپها� بعدی� حکومت� در� یافت،� خواهد� ادامه� السابق�
هیچ�جایگاهی�نخواهند�یافت�و�ایران�به�سمت�شوروی�

نخواهد�رفت�
این�بستر�چه�شد� حال�در�
ایران� کنونی� حاکمان� که�
نگاه� از� صریحا� یافتند� جرات�

به�شرق�سخن�بگویند؟
شکل  چرایی  و  روند 
در  شرق«  به  »نگاه  گیری 

ج.ا
چیز� همه� میرسد� نظر� به�
آمریکا� سفارت� اشغال� از�
بحث� خود� که� شد� شروع�
مستقلی�دارد��ج�ا�از�این�پس�
و�به�تدریج�وارد�یک�سیاست�
که� شد� فزاینده� ضدآمریکایی�

همچنان� فرودهایی� و� فراز� علیرغم� اش� چین� نقطه�
ادامه�دارد��این�روند�هم�خود�بحث�مستقلی�الزم�دارد�
برای� غرب� تالش� و� جنگ� موضوع� بین� این� در�
مهار�دوجانبه�که�گاه�به�کمک�به�ایران�)ماجرای�مک�
فارلین(�و�گاه�کمک�به�صدام�می�انجامید،�پیش�آمد�

سوی� از� مکرری� تالشهای� چین� نقطه� این� در�
نیروهای�میانه�رو�در�ایران�برای�حل�مشکالت�بین�ج�ا�
و�آمریکا�صورت�گرفت�که�همواره�در�آخرین�دقایق�با�

مداخله�تندروها�برهم�خورده�است�
در�ادامه�این�چالش�مستمر�بود�که��ماجرای�هسته�
ای�هم�اضافه�شد��مسئله�هسته�ای�اما�با�تحریم�هایی�
هم� را� ج�ا� اقتصاد� سیاست،� بر� عالوه� که� شد� مواجه�
روز� به� روز� ج�ا� که� بود� بستر� همین� در� کرد�� درگیر�
و� )چین� شرق� به� گام� به� گام� و� تنهاتر� و� تر� منزوی�
به� را� ج�ا� اقتصادی� مسائل� شد�� تر� نزدیک� روسیه(�
روسه� به� امنیتی� و� نظامی� و� سیاسی� مسائل� و� چین�
نزدیک�می�کرد،�و�کشورهایی�چون�کوبا،�کره�شمالی�

و��ونزوئال�
و� نظامی� اقتصادی،�سیاسی،� این�ضرورتهای� پشت�
امنیتی�اما�یک�آبشخور�مهم�فرهنگی�نیز�کار�میکرد؛�
نگاه�ضدغربی�و�ضد�تمدن�و�تجدد�قوی�ای�که�در�نگاه�

حکومت�والیی�وجود�دارد�
که� کرد� جمعبندی� چنین� میتوان� ترتیب� بدین�

سیاستی��که�خود�را�در�ضدیت�با�آمریکا�و�اسرائیل�و�
در�یک�کلمه�»دشمن«�نشان�میدهد،�از�دو�آبشخور�و�
ضرورت�مهم�فرهنگی�از�یکسو�و�سیاسی�و�اقتصادی�
درون� دیگر� نیروهای� میگیرد�� نشأت� دیگر،� سوی� از�
)همچون� دارند� جهان� به� متفاوتی� نگاه� که� حکومت�
نیز�به�تدریج� آنها(� امثال� خاتمی،�هاشمی،�روحانی�و�

ناموفق،�بی�اثر�و�حذف�شده�اند�
این�روند�باعث�شده�ج�ا�روز�به�روز�خود�را�ببیشتر�
به�روسیه��چین�نزدیک�کند�و�آنها�را�متحد�استراتژیک�
خود�بنامد��اما�آیا�از�طرف�دیگر�هم�همین�دید�وجود�

دارد؟�آنها�به�ایران�چگونه�نگاه�میکنند؟
نگاه چینی ها و روس ها به ج.ا

و� وسعت� به� توجه� با� ایران� که� است� این� واقعیت�
جمعیتش�یک�»بازار�بزرگ«�است��اما�از�نظر�سیاسی�
یک�موجود�دوسویه�است��از�یک�طرف�نقشی�سیاسی�
و� بزرگ� دشمنان� دیگر� سوی� از� و� دارد� منطقه� در�
از� بسیاری� و� عربستان� و� اسرائیل� همچون� مهمی،�

کشورهای�عربی�خلیج�فارس�دارد�
در�عرصه�اقتصاد،�الزمه�رعایت�این�واقعیت�دو�گانه�
سیاسی�»فایده��بری�بدون�هزینه«�از�سوی�شرق�است�
منطقه� دشمنان� که� جایی� تا� اقتصادی� ارتباط� یعنی�
ای�ایران�را�تحریک�نکند��مجموع�بازار�و�حجم�روابط�
ج�ا� با� روابط� و� بازار� از� بزرگتر� بسیار� آنها� با� اقتصادی�

است�

وابستگی و یا دنباله روی و باج دهی حاکمان ایران به روسیه؟
رضا�علیجانی
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موثر� نیز� دیگر� مهم� مسئله� یک� رابطه� این� در�
است:�تحریم�های�بین�المللی،�تحریم�های�یک�جانبه�
نیز� و� جهان(� اقتصادی� بزرگترین� عنوان� )به� آمریکا�
عدم�عضویت�ایران�در�اف�ای�تی�اف��این�کشورها�در�
روابط�اقتصادی�شان�با�ج�ا��اگر�نگوییم�به�طور�کامل�
ولی�تا�سرحد�ممکن�این�تحریمها�را�رعایت�کرده�اند�
ممکن� سرحد� تا� جهانی� جامعه� با� دیگر� عبارتی� )به�

علیه� بارها� امنیت� شورای� در� حتی� و� کرده� همراهی�
ج�ا�رای�داده�اند�و�یا�حداکثر�ممتنع�داده�و�در�برخی�

موارد�مخالفت�غیرموثر�نموده�اند(�
موافق� و� است� راضی� هم� مقدار� همین� به� اما� ج�ا�
مثال� را� آن� از� درآمد�حاصل� یا� و� بفروشد� نفتی� است�
را� چینی� کاالهای� اجبار� به� و� کند� ذخیره� چین� در�
مصرف� بازار� و� بگیرد� طلبش� ازای� در� کیفیتی� هر� با�
اقتصادش� چرخ� باالخره� تا� کند� چینی� را� صنعتش� و�

بچرخد�
است�� تر� پیچیده� مسئله� اما� سیاسی� لحاظ� به�
ایران�و�نقش� با� فاصله�جغرافیایی� به�علت� چینی�ها،�
همیشه� دارند،� منطقه� سیاست� در� که� غیرفعالتری�
تا�خود� کنند� ج�ا�حرکت� از� فاصله� با� اند� کرده� سعی�
رنجش� باعث� نه� و� کنند� جدا� جهانی� جامعه� از� نه� را�
اسرائیل،�عربستان�و�کشورهای�خلیج�فارس�شوند�که�

روابط�مستجکم�اقتصادی�با�همه�شان�دارند�
نقش� و� جغرافیایی� نزدیکی� علت� به� اما� روسیه�
برخورد� منطقه� و� سیاست� در� بیشترش� آفرینی�

پیچیده�تری�با�ج�ا�داشته�است�
)مشخصا� روسیه� گفت� توان� می� خالصه� طور� به�
و� ج�ا� شرایط� از� حداکثری� استفاده� دنبال� به� پوتین(�
جهت� در� اش� اقتصادی� و� سیاسی� و� فکری� وضعیت�
از� استفاده� و� سوریه� نمونه� است�� خویش� منافع�
میتواند� که� نیروهایی� و� ها� نیابتی� و� ج�ا� نظام� پیاده�
با�شعارهای�مذهبی�تهییج�کند،�در�جهت�سیاست�و�
منافع�خود�یک�مثال�مهم�است��در�روایت�ظریف�این�
امر�برجسته�تر�از�روایت�رسمی�ج�ا��است��نتیجه�اما�
حکومت� یک� � عنوان� به� اسد� بشار� حفظ� است؛� یکی�
دنباله�روی�روسها�در�منطقه�به�عالوه�منافع�اقتصادی�

و�سوق�الجیشی�دیگر�
در�سوریه� روسیه� رفتار� پیچیدگی� از� دیگری� وجه�
کرده� برقرار� اسرائیلی�ها� با� که� نسبتی� در� میتوان� را�
گذاشته،� آزاد� شان� نظامی� اهداف� زدن� در� را� آنها� و�
اجازه� و� امکان� ها� ایرانی� و� ها� به�سوری� روسها� دید��
با� نیز� کشور� دو� هر� نمیدهند�� ضداسرائیلی� پدافند�

سرشکستگی�باید�این�وضع�را�تحمل�کنند�
روسها�در�عرصه�سیاست،�در�برخورد�با�ایران،�سعی�
رابطه� به�طور�کامل�در� را� منافع�خود� و� روابط� دارند�
رعایت� عربی� کشورهای� و� اسرائیل� جهانی،� جامعه� با�

کنند��آنها�گاه�در�نمایش�دادن�این�که�به�رابطه�با�این�
کشورها�بسیار�بیشتر�از�ج�ا�بها�می�دهند�ابایی�ندارند��
این�امر�را�می�توان�از�نحوه�مواجهه�پوتین�با�روسای�
مقامات� با� آمیز� تحقیر� برخورد� مثال� با� کشورها� این�
روحیه� کرد�� مشاهده� �)… و� قالیباف� )رئیسی،� ایرانی�
متکبرانه�سفیر�روسیه�در�ایران�نیز�نشانه�های�دیگری�
از�تلقی�روسها�از�ج�ا�به�عنوان�یک�حکومت�حاشیه�ای�

در�پازل�بزرگ�سیاست�خارجی�شان�است�
نگاه کنونی ج.ا به چین و روسیه

یک� های� ارادات� اظهار� و� ها� دادن� پز� از� جدا� ج�ا�
طرفه�و�به�رخ�کشیدن�قراردادهای�طویل�المدتی�که�
اصال�معلوم�نیست�به�جز�شعار�چقدرش�عملی�است؛�
را� خود� اینکه� برای� ج�ا� دارد؟� روسها� از� انتظاری� چه�
در�جهان�تنها�نبیند�به�کشورهای�ضدغربی�دیگر�نیز�

نزدیک�میشود�و�عکس�یادگاری�میگیرد�
وتوی� حق� روی� میتواند� میکند� فکر� همچنین� ج�ا�
کند�� حساب� ملل� سازمان� امنیت� شورای� در� روسیه�
مسئله� در� اگر� و� نبوده� موثر� چندان� تاکنون� امر� این�
پیچیدگی� از� ناشی� نیز� بپیوندد� واقعیت� به� ای� هسته�
و�رندی�روسهاست�چون�میدانند�به�خاطر�بند�ماشه�
ج�ا� علیه� غربیها� تنبیهی� برخورد� در� عمال� برجام� در�

خاصی� هزینه� باره� این� در� و� نمیکند� ایجاد� ممانعتی�
نمی�پردازد!

اقتصادی� سیاسی،� نزدیکی� داند� می� همچنین� ج�ا�
و� بشری� حقوق� مانع� با� روسیه� و� چین� به� نظامی� و�
پاگیر!� و� دست� مسائل� و� کشورها� این� عمومی� افکار�

این�چنینی�مواجه�نیست�
ج�ا�اما�یک�توهم�دیگر�هم�دارد�و�آن�حرکت�جهان�
تازه� سردی� جنگ� و� جدید� قطبی� دو� حالت� یک� به�
قطب� یک� در� گیری� جا� با� میکند� تصور� که� است�
اش� امنیتی� و� و�سیاسی� اقتصادی� مواهب� از� میتواند�

بهره�مند�شود�
آیا جهان دو قطبی و جنگ سرد جدیدی در 

پیش است؟
از�مناسبات�جدید� تصور�و�تصویر�آقای�خامنه�ای�
جهان�به�خصوص�پس�از�جنگ�روسیه�علیه�اوکراین�
اقتصادی� لحاظ� به� چون� نیست�� بیش� باطلی� خیال�
داری� سرمایه� نظام� از� بخشهایی� نیز� روسیه� و� چین�
جهانی�را�تشکیل�میدهند�و�با�بازارهای�همین�جهان�
نیز� ایدئولوژیکی� نظر� از� اند�� ادغام� و� مرتبط� شدیدا�
با�شعار� اندیشه�چپ� مثل� که� ندارند� دکترین�خاصی�
و� روشنفکران� از� شوید«� متحد� جهان� »کارگران�
شعار� نمیرسد� نظر� به� میکرد�� دلربایی� عمومی� افکار�
»دیکتاتورهای�جهان�متحد�شوید!«�جاذبه�ای�داشته�
باشد�و�به�بلوک�سیاست�و�قدرتی�مبدل�شود��هرچند�
و� است� گیری� قدرت� حال� در� جهانی� راست� جریان�
لطماتی� اخیر� سالیان� در� خواهی� دموکراسی� جریان�
دیده�است�اما�اوال�این�حالت�قابل�تغییر�است�و�ثانیا�
و� اقتصادی� و� سیاسی� بندی� بلوک� به� تغییرات� این�
ائتالف�و�اتحادیه�های�خاصی�نمی�انجامد�و�تصورات�
آقای�خامنه�ای�و�شعارهایی�که�میدهد�نقش�بر�آب�

است�
یک�نشانه�مهم�این�واقعیت�این�است�که��پس�از��
آن� بر� مترتب� تحریمهای� و� اوکراین� به� روسیه� تجاوز�
برای�اقتصاد�روسیه،�روسها�به�سادگی�با��فروش�زیر�
از� فوالد�بخش�مهمی� و� پایه� گاز،�روغن� نفت،� قیمت�
بازار�ایران�را�تصاحب�کردند��این�عمل�پراگماتیستی�
حسین� امثال� جگرخراش� شعارهای� عکس� درست�
کریمه� اشغال� هنگام� در� قبال� که� است� شریعتمداری�
کرد� ولز�می� و� ها�جلز� غربی� تحریم� و� روسیه� توسط�
که�ایران�نباید�به�غربی�ها�به�جای�روسیه�گاز�بفروشد�
به�بی�غیرتی�متهم� را� باور�داشتند� این� و�کسانی�که�

میکرد!
نمونه�دیگر�قاطعیت�روسها�در�برتری�منافع��خود�
»هدف� و� اصولی� بی� اصطالح� به� و� دیگر� امر� هر� بر�
وسیله�را�توجیه�میکند«،�را�میتوان�در�گروگان�گیری�
دانست�� خویش� منافع� خاطر� به� برجام� مذاکرات�
برای� طالیی� فرصتی� کردند� ایجاد� آنها� که� ای� وقفه�

توافقات� تا� کرد� ایجاد� ایرانی� و� آمریکایی� افراطیون�
در� کنند�� خنثی� تقریبا� و� متزلزل� را� گرفته� صورت�
روایت�ظریف�اما�این�روایت�پررنگ�تر�است�چرا�که�او�
معتقد�است�روسها�بارها�در�مسیر�توافق�برجام�سنگ�

اندازی�میکردند�
به� را� دیگری� باالتر� سیاست� و� نکته� اما� روسها�
یک� خطر� روسیه� اند:»برای� آورده� زبان� به� صراحت�
ایران�غرب�گرا�خیلی�بیشتر�از�یک�ایران�اتمی�است«���
ای�است� اصلی� نگاه�و�سیاست� از� واژه�نشان� این�کد�
تشدید� و� تقویت� میکنند؛� دنبال� ایران� در� روسها� که�
به� البته� که� جایی� تا� غرب� و� ج�ا� بین� مستمر� تنش�
جنگ�و�بی�ثباتی�در�منطقه�نکشد��بنابراین�یک�ایران�

پشت این ضرورتهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی اما یک آبشخور 
مهم فرهنگی نیز کار میکرد؛ نگاه ضدغربی و ضد تمدن و تجدد قوی ای که در نگاه 
حکومت والیی وجود دارد.  بدین ترتیب میتوان چنین جمعبندی کرد که سیاستی  
که خود را در ضدیت با آمریکا و اسرائیل و در یک کلمه »دشمن« نشان میدهد از دو 
آبشخور و ضرورت مهم فرهنگی از یکسو و سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر نشأت 
)همچون  دارند  به جهان  متفاوتی  نگاه  که  درون حکومت  دیگر  نیروهای  میگیرد. 
خاتمی، هاشمی، روحانی و امثال آنها( نیز به تدریج ناموفق، بی اثر و حذف شده اند.

واقعیت این است که ایران با توجه به وسعت و جمعیتش یک »بازار بزرگ« 
است. اما از نظر سیاسی یک موجود دوسویه است. از یک طرف نقشی سیاسی در 
منطقه دارد و از سوی دیگر دشمنان بزرگ و مهمی، همچون اسرائیل و عربستان و 
بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس دارد. در عرصه اقتصاد، الزمه رعایت این 
واقعیت دو گانه سیاسی، »فایده  بری بدون هزینه« از سوی شرق است یعنی ارتباط 

اقتصادی تا جایی که دشمنان منطقه ای ایران را تحریک نکند. 
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ضعیف�)بدون�بمب�اتم(�و�همیشه�در�فشار�اقتصادی�
و�سیاسی�که�آنها�را�محتاج�چین�و�روسیه�کند�بهتر�

از�هر�امر�دیگری�است�
آرزوی� شاید� خطر� بی� و� ضعیف� اما� پرهیاهو� ج�ا�
بسیاری�از�تندروهای�اسرائیلی�و�آمریکایی)به�خصوص�

آنها� باشد�� هم� نظامی(،� صنایع� به� نزدیک� نیروهای�
برای�حفظ� منطقه� در� اما�ضعیف� پرمدعا� دشمنی� به�
وحدت�خویش�و�نیز�فروش�تسلیحات�شان��نیازمندند�

و�شاید�اصال�حذفش�را�به�نفع�خویش�نمی�بینند�
اطالعاتی  نظام  در  روسیه  نفوذی های  و  نفوذ 

و امنیتی ج.ا
آبشخورهای� از� جدا� � ج�ا� و� روسیه� رابطه� باره� در�
تا� که� نکاتی� دیگر� و� ضدغربی� و� سیاسی� و� فرهنگی�
اینجا�ذکر�شد�نمی�توان�یک�نکته�مهم�را�نادیده�گرفت�
و�آن�ارتباط�آشکار�و�پنهان�امنیتی،�اطالعاتی�و�نظامی�
ج�ا� نظامی� نیروهای� از� بسیاری� است�� کشور� دو� بین�
در�روسیه�دوره�می�بینند��ج�ا�سعی�میکند�از�دانش�و�
تجربه�موشکی�روسها�بیاموزد�و�تبادل�داشته�باشد��اما�
رابطه�مهمتر�نفوذ�و�نفوذی�های�اطالعاتی�روسهاست�
به� استناد� با� مقاالت� سلسله� یک� در� قبال� بنده�
و� سپاه� با� مرتبط� های� رسانه� در� منتشره� مطالب�
نیروهای�امنیتی�اش�این�رابطه�را�نشان�داده�ام��نفوذ�
و�نفوذی�هایی�که�میتوانند�سخنرانی�ها�و�سیاستهای�
آقای�خامنه�ای�را�به�خاطر�برخی�اشتراکات�فرهنگی-
سیاسی�ضد�غربی�تحت�تاثیر�قرار�دهند��این�سلسله�
مقاالت�با�عکس�العمل�منفی�سفیر�روسیه�در�تهران�
مواجه�شد��اما�در�دوران�انتشار�همین�مقاالت�یکی�از�
سرداران�سپاه�که�از�جنبش�سبز�به�بعد�خرجش�را�از�
حکومت�جدا�کرده�است،�توئیت�زد�که�شخصا�»دوره�

قتل�های�بی�رد�پا«�را�در�روسیه�دیده�است�
هاشمی� فیزیکی� که�حذف� کرد� ذکر� باید� همینجا�
و� خانواده� اعضای� سوی� از� بارها� که� رفسنجانی�
احتمال� به� نیز� به�طور�صریح�مطرح�شده� نزدیکانش�
که� است� گرفته� نشات� روسها� سیاست� از� زیاد� بسیار�
مهم�تر� ج�ا� اتمی�شدن� از� را� غرب� به� خطر�چرخیدن�
بعدی� رهبر� انتخاب� در� میتوانست� هاشمی� میدانند��
ج�ا�در�مجلس�خبرگان�نقش�آفرینی�کند�و�حذف�او�

این�خطر�را�منتفی�کرد�
به  ج.ا  وابستگی  یا  و  دهی  باج  و  روی  دنبال 

روسیه؟
چنین� می�توان� را� شده� ذکر� نکات� همه� ماحصل�
روسیه� و� چین� با� ج�ا� رابطه� که� کرد� جمعبندی�
عمدتا�یک�طرفه�و�براساس�دکترین�ضد�غربی�و�ضد�
اقتصادی� و� سیاسی� نیازهای� و� یکسو� از� آمریکایی�

و� ائتالف� احساس� هیچ� اما� آنها� است�� دیگر� سوی� از�
اتحادی�با�ج�ا�ندارند��چین�به�ج�ا�به�چشم�یک�»بازار«�
بازی«� »کارت� یک� عنوان� به� روسیه� و� میکند� نگاه�
سیاسی�که�میتواند�مستقیما�در�منطقه�مصرف�کند�و�
یا�در�سطح�جهانی�روی�آن�مانور�دهد�و�امتیاز�بگیرد��

اش،� حداقلی� خواست�های� همان� حفظ� برای� اما� ج�ا�
مجبور�به�باج�دهی�های�بزرگ�است�

گرایانه� اسالم� شعارهای� برخالف� است� مجبور� ج�ا�
روسیه� کشور� دو� هر� در� مسلمانان� سرکوب� از� اش�
سوریه� در� روسها� خیانت� کند،� پوشی� چشم� چین� و�
را� اسرائیل� با� آنها� راهبردی� رابطه� کند،� تحمل� را�
روس�ها� نازکی� دل� و� عواطف� مراقب� و� بگیرد� نادیده�
معاون� که� باشد� آنجا� تا� هایش� رسانه� در� چینی�ها� و�
وزیر�بهداشتش�را�به�خاطر�اندک�نقدی�به�چینیها�به�

توبه�وادارد�و�یا�حتی�کتابهای�درسی�اش�را�به�خاطر�
روی� مردم� منفی� حافظه� تا� کند� بازنویسی� روسها�
روسها�را�کاهش�دهد�و�یا�در�تجاوز�روسیه�به�اوکراین�
سراسیمه�با�پوتین�تماس�بگیرد�و�اظهار�همراهی�کند�
و�یا�رهبر�نظام�اوکراین�را�مقصر�جنگ�بداند�و�برخی�
از� تا�مدتها�مثل�رسانه�های�روسیه� رسانه�های�سپاه�
بکار�بردن�کلمه�جنگ�پرهیز�کند�و�از�عبارت�عملیات�

ویژه�استفاده�کند!
و� روسیه� به� ج�ا� وابستگی� عالمت� آیا� همه� اینها�

مستعمره�شدن�است؟
اگر�این�پرسش�به�این�معنا�باشد�که�هیئت�حاکمه�
ایران�دست�نشانده�روسیه�است�و�روسها�میتوانند�هر�

نظر� به� آنهاست،� مطیع� ج�ا� و� بدهند� ج�ا� به� فرمانی�
رای� در� کوچکش� مثال� یک� باشد�� چنین� نمیرسد�
اوکراین� به� روسیه� تجاوز� علیه� ملل� سازمان� گیری�
رای� اریتره،� و� بالروس� برخالف�سوریه،� ج�ا� که� است�
ضد� سیاستهای� از� نمی�تواند� روسیه� یا� و� داد� ممتنع�
اسرائیلی�ج�ا�در�منطقه�جلوگیری�کند�و�سیاستی�را�

در�این�رابطه�)و�نظایر�آن(�به�ج�ا�دیکته�کند�
تا�بدین�لحظه�ج�ا�بنا�به�دالیل�فرهنگی�و�سیاسی�
و�امنیتی�از�روسیه�»دنباله�روی«�دارد��این�رابطه�ای�
عمدتا�»یک�طرفه«�است�و�ج�ا�مجبور�به�»باج�دهی«�
هم� وابستگی� به� میتواند� وضعیت� این� )امتداد� است�
مایه� سره،� یک� اند:»عشق� گفته� قدیم� از� بیانجامد(��
آینده� در� طرفه� یک� عشق� این� دردسر� دردسره«��
در� هم� قدم� اولین� شاید� شد�� خواهد� هویدا� بیشتر�

همین�پرونده�هسته�ای�باشد�
سیاست� یک� از� برخاسته� ج�ا� شرق� به� نگاه�
تایید� هیچ� که� سیاستی� است�� ضدغربی� ماجراجویانه�
را� مردم� زندگی� و� ندارد� ایران� مردم� از� دموکراتیکی�
اقلیت�حاکم�در�آورده�است��هم�سیاست� به�گروگان�
ج�ا� حاکمان� شرق� به� نگاه� سیاست� هم� و� غربی� ضد�
رابطه� یک� از� را� ایران� ملت� و� ماست� ملی� منافع� ضد�
سیاسی،� اقتصادی،� روابط� از� مندی� بهره� و� متعادل�
اقتصاد� می�تواند� که� جهانیان� با� تکنولوژیک� و� علمی�
شکوفایی�برای�ملت�ایران�در�پی�داشته�باشد،�محروم�

کرده�است�
دولت دموکراتیک و رابطه متوازن و مبتنی بر 

منافع ملی با همه کشورها
رابطه� باید� دموکراتیک� و� ملی� حکومت� یک� در�
داشت�� ملی� منافع� به� اتکاء� با� با�همه�جهان� متوازنی�
همانطور� از�جهان�هستند� بخشی� نیز� و�چین� روسیه�

دولت� یک� منطقه�� کشورهای� و� اروپا� و� آمریکا� که�
با� خصوص� به� و� جمله� از� همسایگانش� با� باید� ملی�
بر� مبتنی� رابطه� نیز� روسیه� همچون� بزرگی� همسایه�
اجتماعی� جنبشهای� اگر� باشد�� داشته� متقابل� منافع�
و�سیاسی�در�ایران�بتوانند�توازن�قوای�سیاسی�را�در�
جنبش� این� سیاسی� سخنگویان� دهند� تغییر� ایران�
در� که� دهند� ارائه� بدیلی� سیاست� باید� گسترده� های�
آن�احترام�متقابل�و�رابطه�مبتنی�بر�منافع�ملی�با�همه�
تاکید� و� تایید� نیز� )و�چین(� از�جمله�روسیه� کشورها�
شود��این�امر�شاید�بتواند�تا�حدی�هراس�این�کشورها�
از�روی�کار�آمدن�یک�حکومت�مستقل�و�ملی�در� را�
ایران�کاهش�دهد�و�گذار�از�ج�ا�را�کم�هزینه�تر�سازد�

فاصله  علت  به  ها،  چینی  است.  تر  پیچیده  مسئله  اما  سیاسی  لحاظ  به 
جغرافیایی با ایران و نقش غیرفعالتری که در سیاست منطقه دارند، همیشه سعی 
کرده اند با فاصله از ج.ا حرکت کنند تا خود را نه از جامعه جهانی جدا کنند و نه 
باعث رنجش اسرائیل، عربستان و کشورهای خلیج فارس شوند که روابط مستجکم 
اقتصادی با همه شان دارند. روسیه اما به علت نزدیکی جغرافیایی و نقش آفرینی 
روسیه  است.  داشته  ج.ا  با  تری  پیچیده  برخورد  منطقه  و  سیاست  در  بیشترش 
)مشخصا پوتین( به دنبال استفاده حداکثری از شرایط ج.ا و وضعیت فکری و سیاسی 

و اقتصادی اش در جهت منافع خویش است. 

کشیدن  رخ  به  و  طرفه  یک  های  ارادات  اظهار  و  ها  دادن  پز  از  جدا  ج.ا 
قراردادهای طویل المدتی که اصال معلوم نیست به جز شعار چقدرش عملی است؛ 
چه انتظاری از روسها دارد؟ ج.ا برای اینکه خود را در جهان تنها نبیند به کشورهای 

فکر  همچنین  ج.ا  میگیرد.  یادگاری  عکس  و  میشود  نزدیک  نیز  دیگر  ضدغربی 
میکند میتواند روی حق وتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل حساب کند. 
این امر تاکنون چندان موثر نبوده و اگر در مسئله هسته ای به واقعیت بپیوندد نیز 
ناشی از پیچیدگی و رندی روسهاست چون میدانند به خاطر بند ماشه در برجام 
عمال در برخورد تنبیهی غربیها علیه ج.ا ممانعتی ایجاد نمیکند و در این باره هزینه 

خاصی نمی پردازد!
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حکومت�روسیه�از�سالها�پیش�به�عنوان�موثرترین�
ها� دموکراسی� با� مقابله� در� سیاسی� و� نظامی� قدرت�
همسایگی� در� چه� خواهانه� دمکراسی� های� جنبش� و�
عمل� جهان� سطح� در� بتواند� که� آنجا� تا� چه� و� خود�

کرده�است�
اگر�این�واقعیت�را�بپذیریم�که�آزادی�های�سیاسی،�
مبتنی� نظام� و� بشر� تضمین�حقوق� و� مدنی� آزادیهای�
بر�جمهوریت�و�برابری�شهروندان�بزرگترین�دستاورد�
باید� است،� امروز� به� تا� تاریخ� آغاز� از� انسانی� جوامع�
قبول�کنیم�که�دیکتاتورهایی�که�فعاالنه�برای�نابودی�
کنند،� می� تالش� بشریت� دستاورد� مهمترین� این�
معاصر� تاریخ� در� بشریت� کنونی� دشمنان� بدترین�

جهان�هستند�
سخنرانی� در� روسیه� خارجه� وزیر� الروف،� سرگئی�
وزارت� الملل� بین� روابط� موسسه� در� اش� تحلیلی�
تودی� راشا� در� �20۱۷ فوریه� �2۱ که� روسیه� خارجه�
حوزه� عربی� های� روزنامه� در� همزمان� و� شد� منتشر�

خلیج�ترجمه�شد�تصریح�کرد:
“ما�با�دخالت�در�سوریه�برای�همیشه�جلوی�انقالب�
های�رنگی�]بخوان�انقالب�های�مردم�برای�دموکراسی[�

در�منطقه�را�گرفتیم�”
روسیه  تبلیغاتی  و  نظامی-سیاسی  جنگ 

علیه دموکراسی
دخالت�فعال�روسیه�برای�تضعیف�دموکراسی�های�
بزرگ�جهانی�از�طریق�شبکه�هائی�که�اخبار�جعلی�و�
بر�هیچکس� امروزه�دیگر� دار�منتشر�می�کنند� جهت�
گونه� این� دخالت� آن� معروف� نمونه� و� نیست� پوشیده�
انتخابات�ریاست� تولید�دروغ�و�شایعه�در� شبکه�های�
منتظره� غیر� پیروزی� در� که� است� آمریکا� جمهوری�
همین� عین� داشت�� چشمگیر� تاثیری� ترامپ� دونالد�
گونه�دخالت�های�روسیه�در�فرانسه�برای�تقویت�حزب�
به� � ملی� اتحاد� اروپائی� اتحادیه� ضد� و� راستی� دست�
رهبری�خانم�مارین�لوپن�در�چند�سال�گذشته�ادامه�
به� ها� رسانه� که� چنان� آن� روسیه�حتی� است�� داشته�
دست� های� جریان� گونه� این� به� اند� کرده� نقل� کرات�

راستی�کمک�مالی�می�کند�
انداختن�یک�جریان�نظامی�حرفه� با�به�راه� روسیه�

مجهز� و� خشن� بسیار� و� ای�
نام� به� پیشرفته� سالحهای� به�
کشورهای� در� واگنر� گروه�
کار� روی� برای� آفریقایی�
به� نزدیک� جریانات� آوردن�
های� جنبش� سرکوب� و� خود�
فعال� شدت� به� آزادیخواهی�

است�
شواهد� اتکاء� به� توان� می�
مدعی� فراوان� های� مثال� و�
نقاط� همه� در� روسیه� که� شد�
دست� های� گرایش� از� جهان�
و� دموکراتیک� ضد� راستی�
زیان� به� ها� دیکتاتوری� از�

و� کند�� دموکراسی�خواهانه�حمایت�می� جنبش�های�
شبکه� طریق� از� نیز� دیکتاتوری� های� نظام� درون� در�
آشکار� سیاسی� فشارهای� یا� و� خود� جاسوسی� های�
تندروترین�گروههای�ضد�غربی�را�به�زیان�جناح�های�

معتدل�تر�تقویت�می�کند�
حافظ� دیکتاتوری� از� پوتین� فعال� نظامی� حمایت�
اسد،�کشتار�وسیع�مخالفان�اسد�و�تبدیل�رژیم�سوریه�
زمان� در� شاید� روسیه� نشانده� دست� رژیم� یک� به�
خود�به�اندازه�کافی�توجه�جهانیان�را�به�این�سیاست�
خارجی�تهاجمی�و�توسعه�طلبانه�روسیه�جلب�نکرد�

اما�بتدریج�تکرار�این�موارد�از�جمله�سرکوب�خونین�
جنبش�آزادیخواهانه�بالروسی�توسط�روسیه�در�حمایت�
آزادیخواهانه� این�کشور،�سرکوب�جنبش� دیکتاتور� از�
نظامی� مستقیم� دخالت� اگر� که� قزاقستان� سراسری�
روسیه�نبود�رژیم�این�کشور�احتماال�سرنگون�می�شد�
در�سرکوب� روسیه� وحشیانه� دخالت� اینها� از� پیش� و�
مردم�چچن�که�به�کشته�شدن�بیست�درصد�از�مردم�
پوتین� رژیم�طرفدار� استقرار� به� و� انجامید� این�کشور�
در� نظامی� دخالت� نیز� و� شد� منجر� کشور� این� در�
گرجستان�علیه�جنبش�دموکراسی�خواهانه�این�کشور�
و�ضمیمه�کردن�بخشی�از�خاک�گرجستان�به�روسیه�
قصد� به� اوکراین� به� روسیه� وحشیانه� تهاجم� اخیرا� و�
نابودی�دموکراسی�جوان�این�کشور�به�منظور�جانشین�

کردن�آن�با�یک�دیکتاتوری�دست�نشانده�دیگر�هیچ�
اولیگارشیک� نظام� که� گذارد� نمی� جای� به� تردیدی�
به� سیاستی� دموکراتیک� جهان� با� دشمنی� در� روسیه�
شدت�تهاجمی�و�خطرناک�دنبال�می�کند��در�واقعیت�
امر�تضاد�عمده�کنونی�جهان�تضاد�میان�دموکراسی�و�
دیکتاتوری�است،�و�در�این�میان�روسیه�دشمن�شماره�

یک�دموکراسی�در�جهان�است�
سوم� دو� از� بیش� بر� دیکتاتوری� های� رژیم� انواع�
نیروهای� در�حال�حاضر� و� اند� مسلط� جمعیت�جهان�
هژمونیک�این�نظام�ها�یعنی�دولت�های�روسیه�و�چین�
و� خود� نفوذ� گسترش� برای� تهاجمی� کامال� مواضعی�
در� خواهانه� دموکراسی� های� جنبش� راندن� عقب�
جهان�دارند��این�که�چرا�و�چگونه�در�سالهای�گذشته�
علیه� تهاجمی� حالتی� دیکتاتوری� کشورهای� جبهه�
اند�و�دموکراسی�ها�از�درون�و� دموکراسی�پیدا�کرده�
بیرون�تضعیف�شده�اند�خود�نیاز�به�بحث�دیگری�دارد�
به� خود� موقعیت� تحکیم� برای� ها� دیکتاتوری�
“ضد� پوشش� با� ناسیونالیستی� های� ایدئولوژی�
با� ضدیت� جز� چیزی� گوهر� به� که� امپریالیستی”�
دموکراسی�و�تمدن�غربی�نیست�و�یا�انتگریسم�مذهبی�
مجهزند�و�در�مواردی�مثل�روسیه�این�هر�دو�ایدئولوژی�
به�هم�آمیخته�اند�و�رژیم�از�پشتیبانی�کامل�کلیسای�
مسیحیت� ناجی� را� پوتین� شخص� که� ارتدوکس�
ارتدوکسی�و�حفظ�روسیه�معرفی�می�کند،�برخوردار�

تقدیم منافع ملی به روسیه برای بقا
علی�کشتگر
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ایدئولوژی�مسخ� به� این�گونه�نظام�ها� از� است��برخی�
شده�و�از�محتوا�تهی�شده�مارکسیستی�نیز�متوسل�می�
شوند�و�با�شعارهای�کاذب�“سوسیالیستی”�و�“استقالل�
را� آزادیخواهانه�کشورهای�خود� طلبانه”�جنبش�های�

به�زنجیر�کشیده�اند�
حمایت� مساله� در� چین� و� روسیه� تهاجمی� موضع�
و� آفریقایی،� آسیائی،� های� دیکتاتوری� از� آنان� فعال�
جنوب�آمریکائی�همزمان�با�ناهماهنگی�و�تضاد�منافع�
این� تهاجم� با� موثر� مقابله� در� دموکراتیک� کشورهای�
نزدیک� و�هر�چه� به�شرق”� “نگاه� قدرت،�سیاست� دو�
تر�شدن�به�این�دو�قدرت�هژمونیک�را�برای�رژیم�های�
خود�کامه�و�اتوریتر�که�بقای�خود�را�در�گرو�حمایت�

روسیه�و�چین�می�دانند،�جذاب�کرده�است�
ادامه�این�سیاست�توسعه�طلبانه�و�تهاجمی�روسیه�
و�چین�لحظه�به�لحظه�جهان�را�به�سوی�بی�ثباتی�و�
دهد�� می� سوق� جهانی� صلح� دادن� قرار� مخاطره� در�
های� نظام� همبستگی� و� همکاری� کنونی� شرایط� در�
مختلف�دیکتاتوری�مدام�در�حال�تحکیم�شدن�است،�
و�تقریبا�همه�نظام�های�خود�کامه�برای�حفظ�بقاء�و�
شده� متمایل� المللی� بین� جبهه� این� به� خود� امنیت�
دمکراسی� بدون� کشورهای� از� معدودی� فقط� و� اند�
یا�در�میانه�شرایط� اند�و� هستند�که�به�غرب�متمایل�
حوزه� عربی� کشورهای� مقصودم� اند�� ایستاده� موجود�
خلیج�فارس�به�اضافه�ترکیه�و�معدودی�از�رژیم�های�

آفریقایی�از�جمله�رژیم�مصر�است�
نفوذ روسیه در نظام های دیکتاتوری

گ� کا� جاسوسی� سازمان� شوروی� سقوط� از� پس�

جاسوسی� های� شبکه� جهان� نقاط� اکثر� در� که� ب�
ماند�� باقی� نخورده� دست� تقریبا� داشت� نیرومندی�
برای� خود� همیشگی� روش� و� رسم� مطابق� روسیه�
سیاست� پیشبرد� و� طلبانه� توسعه� اهداف� تعقیب�
متحد� های� دیکتاتوری� از� حمایت� در� خود� خارجی�
گونه� این� در� را� خود� جاسوسی� های� شبکه� خود�
کشورها�مدام�توسعه�می�دهد�و�می�کوشد�تا�با�نفوذ�
های� جاسوس� استخدام� و� قدرت� سطوح� باالترین� در�
محلی�در�روند�تصمیم�سازی�های�دولتها�دخالت�کند�
و�در�عین�حال�با�شناسائی�دولت�مردان�و�چهره�های�
را� آنان� غرب� با� عادی� مناسبات� به� متمایل� سیاسی�
ظرفیت� همه� به� توسل� با� و� سازد�� منزوی� و� تضعیف�
های�خود�چهره�های�سیاسی�خود�فروش�را�می�خرد�
و�قدرت�تندروترین�مخالفان�غرب�را�در�این�گونه�نظام�

ها�تقویت�می�کند�
پیشین� وزیرخارجه� ظریف� جواد� محمد� مصاحبه�
نفوذ� از� روسیه� که� دهد� می� نشان� اسالمی� جمهوری�

به�سیاست�خارجی�جمهوری� دادن� برای�جهت� خود�
با� تندرو� تقویت�جریانات� نیز� و� به�سود�خود� اسالمی�
کارت� از� برجام� مذاکرات� در� و� کند� مهارت�عمل�می�

ایران�به�سود�منافع�خود�استفاده�کرده�است�
سیاست� طبعا� که� دموکراتیک� و� مستقل� ایران�
خارجی�مبتنی�بر�دفاع�از�منافع�ملی�را�دنبال�خواهد�
کرد�بطور�بالقوه�بزرگترین�رقیب�روسیه�در�بازار�نفت�
و�گاز�جهانی�است،�اما�در�همه�سالهای�گذشته�روسیه�
و� امپریالیستی”� “ضد� سیاست� از� حمایت� با� ماهرانه�
های� دخالت� و� متحده� ایاالت� علیه� ایران� خصمانه�
پنهان�در�روندهای�تصمیم�سازی�جمهوری� و� آشکار�
اسالمی،�در�انزوای�ایران�در�صحنه�جهانی�و�ممانعت�
گاز� صادرات� در� جدی� رقیب� یک� به� ایران� تبدیل� از�
این�سیاست� که� بطوری� است،� داشته� دخالت� نفت� و�
حتی�مورد�اعتراض�برخی�از�حکومتگران�و�نمایندگان�
مجلس�فرمایشی�جمهوری�اسالمی�قرار�گرفته�است��
جمهوری� مرکزی� بانک� رئیس� همتی� نمونه� برای�
اسالمی�در�دوره�روحانی�با�احتیاط�و�بطوری�که�جناح�

تندرو�طرفدار�روسیه�عصبانی�نشود�می�گوید:
”�اگر�حرف�بورل)وزیر�خارجه�اتحادیه�اروپا(�درباره�
مخالفت�روسیه�با�احیای�برجام�در�یک�مقطع�زمانی،�
درست�باشد،�ایران�می�توانست�در��4ماه،��۱۸میلیارد�

دالر�درآمد�اضافی�به�دست�آورد�”
علی�مطهری�نماینده�سابق�مجلس�از�طیف�اصولگرا�
قبال� در� روسیه� های� سیاست� از� صراحت� به� و� بارها�

ایران�انتقاد�کرده�است�
اما�حکومتگران�جمهوری�اسالمی�به�رهبری�شخص�

را� شرق(� به� روسیه)نگاه� با� اتحاد� سیاست� ای� خامنه�
استراتژیک�می� امری� بقای�حیات�سیاسی�خود� برای�
دانند�و�آن�چنان�که�رسانه�های�رژیم�نقل�می�کنند،�
قرار�داد�استراتژیک�همکاری�های�اقتصادی�و�نظامی�
�20ساله�جمهوری�اسالمی�که�هیچ�کس�مگر�سران�
به� ندارند� آن�خبر� از�جرئیات� اسالمی� رژیم� و� روسیه�

زودی�به�امضای�طرفین�می�رسد�
صف�بستن�تحقیر�آمیز�فرماندهان�نظامی�جمهوری�
اسالمی�در�سفارت�شوروی�برای�دست�دادن�با�سفیر�
این�کشور�در�روز�ملی�روسیه،�حمایت�فعال�رسانه�ها�
همه� از� حمایت� در� اسالمی� جمهوری� حکومتگران� و�
جمله� از� روسیه� خارجی� های� سیاست� های� جنبه�
تازه� موانع� ایجاد� اوکراین،� به� روسیه� وحشیانه� تجاوز�
گرفته� نادیده� بهانه� به� برجام� توافق� احیای� راه� در�
اشاره� با� وزیر�خارجه� روسیه�که�الوروف� منافع� شدن�
که� گفت� آمیز� تهدید� ضمنی� بطور� و� دار� معنی� ای�
خیانت� روسیه� به� اسالمی� “جمهوری� است� مطمئن�

رژیم� خارجه� وزیر� بار� ذلت� مصاحبه� و� کرد”�� نخواهد�
اسالمی�در�حمایت�از�“منافع�روسیه�در�توافق�برجام”�
که�لینک�مصاحبه�او�در�پایین�این�مقاله�)۱(�آمده�و�
بزرگ�دیگر�نشان�می�دهد�که� و� دهها�دلیل�کوچک�
به� اسالمی� رژیم� های� سازی� تصمیم� روند� در� روسیه�

سود�منافع�خود�دخالت�دارد�
مناسبات� که� نیست� پوشیده� کسی� بر� دیگر� امروز�
اقتصادی� طبیعی� مناسبات� زمره� در� روسیه� و� ایران�
جنبه� بلکه� نیست� جهان� کشورهای� میان� سیاسی� و�
اسالمی� جمهوری� بقای� از� حمایت� جنبه� و� امنیتی�
و� نابرابر�است� رابطه�کامال� رابطه�یک� این� دارد��طبعا�
روسیه� معادله� این� در� دارد�� باال� آن�دست� در� روسیه�
از�بقای�حکومت�اسالمی�دفاع�می�کند�و�از�آن�برای�
منافع�ملی�و�مطامع�و�اهداف�بین�المللی�خود�امتیاز�

می�گیرد�
این� از� سوریه� نه� و� ایران� نه� نابرابر� رابطه� این� در�
اغماض�و�حتی� با� تواند� اسرائیل�در�هر�زمان�می� که�
نقش� روسیه� و� کند� حمله� سوریه� به� روسیه� رضایت�
شریک�دزد�و�رفیق�قافله�را�بازی�کند�جرات�اعتراض�
به� خزر� بحر� ناعادالنه� تقسیم� که� گونه� همان� ندارند،�
زیان�ایران�که�روسیه�مبتکر�آن�است�سبب�نمی�شود�
که�جمهوری�اسالمی�به�آن�اعتراض�کند��اگر�مسایل�
روشنی� به� توانیم� می� کنیم� دنبال� دقت� به� را� ایران�
شاهد�آن�باشیم�که�فرماندهان�نظامی�و�حکومت�گران�
و�سردمداران�رژیم�همان�قدر�که�در�دادن�شعارهای�
ضد�آمریکایی�با�هم�مسابقه�گذاشته�اند�در�تعریف�و�

تمجید�روسیه�نیز�با�هم�رقابت�می�کنند�
ایران� تضعیف� بر� خود� نامه� وصیت� در� کبیر� پطر�
فارس� خلیج� آبهای� به� روسیه� رسیدن� ضرورت� و�
تاکید�کرده�است��جانشینان�او�برای�عملی�کردن�این�
که� کردند� نظامی� تجاوز� ایران� علیه� مکررا� وصیتنامه�
نتیجه�آن�قراردادهای�خفت�بار�گلستان�و�ترکمانچای�
از�سرزمین�های� بسیاری� است�که�مطابق�آن�روسیه�
و� گرجستان� ارمنستان،� آذربایجان،� جمله� از� ایران�
به� را� خزر� دریای� ساحلی� مناطق� از� کیلومتر� صدها�
مصاحبه� از� یکی� در� پوتین� کرد�� ضمیه� خود� خاک�
واقعی� وارث� را� خود� که� کرد� اعالم� خود� اخیر� های�
به� ایران� تابع�کردن� برای� قطعا� او� داند�� پطرکبیر�می�
منافع�روسیه�و�رژیم�آن�نقشه�های�شومی�در�سر�دارد�
های� جنبش� پس� این� از� که� هستم� آن� بر� من�
حکومت� برکناری� برای� ایرانیان� اعتراضی� و� سیاسی�
رو� حاکم� رژیم� سرکوب� های� ارگان� با� فقط� اسالمی�
به�رو�نیستند�و�در�صورتی�که�وخامت�شرایط�داخلی�
بقای�جمهوری�اسالمی�را�به�خطر�اندازد،�سران�رژیم�با�
نسبت�دادن�اعتراضات�و�جنبش�های�سیاسی�مخالف�
از� آمریکا� مستقیم� های� دخالت� حتی� و� تحریکات� به�
روسیه�برای�سرکوب�جنبش�های�آزادیخواهانه�ایران�
اسالمی� جمهوری� که� امری� گرفت،� خواهند� کمک�
به� امثالهم� و� بالروس� و� قزاقستان� و� سوریه� مثل� را�
حکومتی�که�بقای�آن�به�حمایت�روسیه�وابسته�است�
تبدیل�می�کند�و�بدینوسیله�پوتین�که�خود�را�وارث�
پطرکبیر�می�داند�فرصت�پیدا�می�کند�تا�وصیت�او�در�
مورد�سلطه�بر�ایران�و�دسترسی�به�آبهای�گرم�را�برای�

روسیه�تامین�کند�
____________________________

https://www�mfa�gov�ir/portal/ �)۱(
newsview/6۸4۵26/ترجمه-کامل-مصاحبه-

اختصاصی-روزنامه-وچرنی-لیست-کرواسی-با-
دکتر-حسین-امیرعبداللهیان-وزیر-امور-خارجه-

جمهوری-اسالمی-ایران

از طریق  بزرگ جهانی  برای تضعیف دموکراسی های  دخالت فعال روسیه 
شبکه هائی که اخبار جعلی و جهت دار منتشر می کنند امروزه دیگر بر هیچکس 
پوشیده نیست و نمونه معروف آن دخالت این گونه شبکه های تولید دروغ و شایعه 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که در پیروزی غیر منتظره دونالد ترامپ 
تاثیری چشمگیر داشت. عین همین گونه دخالت های روسیه در فرانسه برای تقویت 
حزب دست راستی و ضد اتحادیه اروپائی اتحاد ملی  به رهبری خانم مارین لوپن در 
چند سال گذشته ادامه داشته است. روسیه حتی آن چنان که رسانه ها به کرات نقل 

کرده اند به این گونه جریان های دست راستی کمک مالی می کند. 
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هنوز� جهان� که� شد� شروع� زمانی� اوکراین� جنگ�
پبدا� نجات� کووید-�۱9 پاندمی� از� ناشی� نفس�تنگی� از�
و� موفقیت� احساس� هنوز�هم� –�همچنانکه� بود� نکرده�
پیروزی�بر�آن�خالی�از�غبن�بجا�گذاشتن�بیش�از�شش�
میلیون�تلفات،�همراه�با�وام�های�نجومی�و�خسارت�های�
هنگفت�مالی�و�مادی�و�روانی�نیست��از�تفاوت�های�این�
دو�بلیه�یکی�هم�این�است�که�برخی�از�کوتاهی�بشر�در�
پیش�بینی�این�پاندمی�ناراضی�بودند�یا�از�دخالت�وی�در�
ظهور�آن�مشکوک�بودند��به�یمن�همکاری�مؤثر�چین�
این� در� اما� نرفت�� میان� از� این�شک� کمونیست� نسبتاً�
که�جنگ�اوکراین�یکسره�»دست�ساز«�بشر�است�هیچ�
کس�شک�و�تردیدی�ندارد،�هر�چند�بحث�و�جدل�در�
مورد�»درمان�شناسی«�آن�کم-و-بیش�همان�قدر�داغ�

و�ملتهب�است،�یا�باید�باشد،�که�در�مورد�کووید�بود�
استقالل� از� که� دانشمندانی� و� صاحب�نظران� برخی�
اعتبار� به� و� برخوردارند� کافی� نفس� به� اعتماد� و� راًی�
مالحظات� از� بیش� خود� اخالقی� و� علمی� حیثیت� و�
اقتصادی�دل�بسته�اند،�معتقدند�که�بشریت،� و� سیاسی�
که� دستگاه�هائی� و� سازمان�ها� هم� و� مردم� هم� یعنی�
هدایت�و�اداره�و�کنترل�آنها�را�در�دست�دارند،�از�تجربۀ�
سنگین�کورونا�و�بهای�گزافی�که�برای�آن�پرداخته�شد�
و�همگان�هم�در�پرداخت�آن�شرکت�کردند،�درس�های�
الزم�را�نگرفتند��به�عبارت�ساده،�به�محض�دور�شدن�
خطر�یا�دست�یابی�به�توانائی�رو-در-روئی�با�آن،�»روز�از�
نو،�روزی�از�نو«��حال�آنکه،�با�در�نظر�آوردن�انبوه�علم�
انکاری�که�دیگر�ده�ها�سال� و�آگاهی�موثق�و�غیرقابل�
و� پذیرش�آن�شده�اند،�می�شد� به� ناگزیر� است�همگان�
برای� آغازی� عنوان� به� کورونا� تجربۀ� از� که� می�بایست�
شد� آماده� دنیائی� با� شدن� روبرو� برای� نو� رویکردی�
امور� ناشناخته�ها،� از� � سرگیجه�آوری� انبوه� حامل� که�
پیش�بینی�ناپذیر�و�بغرنج�هاست�—�“چشمه�هائی”�بس�
هیجان�انگیزتر�و�هولناک�تر�از�کورونا–�بی�آن�که�توافق�و�
اجماع�اطمینان�بخشی�بر�سر�راه�حلی�برای�آنها�موجود�

باشد�
چنین�نشد��چرا؟�به�همان�دلیل�که�پس�از�»پایان«�
فاجعۀ�جنگ�اوکراین�نیز،�که�یکسره�دست�ساز�انسان�
است،�چنین�نخواهد�شد��یعنی�نه�از�درس�با�معنائی�

برای� مؤثری� تدبیر� از� نه� و�
پیش�گیری�های�آینده�در�برابر�
خبری� رویدادهائی� چنین�
خبری� اگر� و� بود�� نخواهد�
روش�ها� همان� تداوم� در� باشد�
در� همه� از� بیش� و� عادت�ها� و�
رعایت�منافعی�خواهد�بود�که�
از�بسی�پیش�از�این�بر�نگاه�و�
به� و� شده� چیره� بشر� دریافت�

چیرگی�خود�ادامه�می�دهند�
یا� نظام� دیگر،� عبارت� به�
که� کنترلی� و� هدایت� دستگاه�
سازمان� خود� برای� بشریت�
تنها� گرفته،� خو� بدان� و� داده�

می�تواند�چنین�رویدادهائی�را�فقط�هضم�کند�تا�بتواند�
ازهمان� دیگری� موارد� یا� نمونه�ها� دادن� قورت� برای�
تجربه� و� آموختن� درس� از� اما� شود�� آماده� رویدادها�
اندوزی�برای�پیش�گیری�از�آنها�ناتوان�است��در�حالی�
پایان� برای� روشنی� یا�چشم�انداز� نشانه� هیچ� هنوز� که�
جنگ�اوکراین�و�چگونگی�چنین�پایانی�در�میان�نیست،�
اندیشیدن�در�این�زمینه�خواه-ناخواه�سر�به�خیال�بافی�
می�زند��آیا�همین�درماندگی�در�پیش�بینی�پایانی�برای�
تا� نیست� کافی� پایانی� چنین� چگونگی� و� جنگ� این�
بفهمیم�و�بپذیریم�که�به�درسی�هم�که�علی�االصول�باید�

از�آن�آموخت،�چندان�اعتمادی�نمی�توان�کرد؟
در�مورد�جنگ�اوکراین�که�علی�االصول�همانا�تجاوز�
روسیه�است�به�این�کشور�اتفاق�نظر�کافی�یا�نسبی�میان�
کشورهای�جهان�وجود�دارد��اکثریت�بزرگ�کشورهای�
عضو�سازمان�ملل�متحد—یا�الشۀ�سنگین�و�نیمه�جانی�
که�ایاالت�متحده�و�اتحاد�شوروی�سابق�و�اسرائیل�از�آن�
به�جا�گذاشته�اند�–�از�روسیه�خواستند�که�فوراً�به�تجاوز�
از�جمله� پنج�کشور� تنها� پایان�دهد�� اوکراین� به� خود�
این�خواست�مخالفت�کردند��3۵کشور� با� خود�روسیه�
دادند�� ممتنع� راًی� اسالمی،� جمهوری� جمله� از� هم،�
قطعنامه� در� که� گفت� بعداً� اسالمی� نمایندۀ�جمهوری�
به� اوکراین�شده� به� شرایطی�که�موجب�حملۀ�روسیه�
اندازۀ�کافی�توضیح�داده�نشده�است���در�اینجا�تنها�باید�

به�یاد�آورد�که�راًی�ممتنع�این�سی�و�پنج�کشور�نشانه�
متحد� ملل� سازمان� عمومی� مجمع� در� که� است� این�
دموکراسی�کامل�برقرار�و�هر�کشوری�کامال�آزاد�است�
تا�متناسب�با�منافع�و�موقعیت�و�دریافت�خود�از�مصالح�
دنیا�راًی�دهد��در�ضمن�سازمان�ملل�به�این�اقدام�قاطع�
اکتفا�نکرد��دبیر�کل�شورای�امنیت،�در�جستجوی�راه�
آتش� برقراری� یا� مناقشات� به� دادن� پایان� برای� حلی�
بس�موقت�ابتدا�به�مسکو�و�سپس�به�کی�یف�سفر�کرد��
بدرقه� را� او� اوکراین� پایتخت� بستن� توپ� به� با� مسکو�

کرد�
والدیمیر�پوتین�پیش�از�حمله�به�اوکراین�سخنرانی�
را� حمله� این� دالیل� و� کرد� خسته�کننده�ای� و� مفصل�
و� دالیل� داد�� روسیه�شرح� مصالح� و� موقعیت� زاویۀ� از�
صاحب�منصبان� یا� سیاستمداران� برخی� که� موجباتی�
غربی� کارکشته� سیاسی� مفسران� امنیتی� و� پیشین�
دالیل� از� مراتب� به� می�کنند،� ذکر� حمله� این� برای�
پوتین�فهمیدنی�تراند��پیداست�که�فهمیدن�این�دالیل�
به�هیچ�روی�به�معنای�حق�دادن�به�پوتین�در�تجاوز�
شناخته� مرزهای� از� برخوردار� مستقل� کشور� یک� به�
ویران�کردن� و� بی�گناه� و�کشتار�مردم� بین�الملی� شدۀ�

شهرهای�آن�نیست�
نمایندگان�کشورها�در�مجمع�عمومی�سازمان� آراء�
حداقل� یا� اجماع� که� می�دهد� نشان� روشنی� به� ملل�
اکثریت�کافی،�هر�چند�فقط�در�حیطۀ�نظر،�در�مورد�

گذشته، حال... و کدام آینده؟ )حاشیه ای بر جنگ اوکراین(
محسن�یلفانی
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مسئولیت�جنگ�اوکراین�موجود�است��در�حیطۀ�عمل�
کشورهای�بزرگ�اروپا�و�مهم�تر�از�آنها�ایاالت�متحده�هم�
در�همین�جبهه�قرار�دارند�و�ظاهراً�از�هیچ�گونه�کمک�
به�اوکراین�خودداری�نمی�کنند��در�عین�حال�این�شرط�
�)�cobelligérant=(را�رعایت�می�کنند�که�متحد�جنگی�
اوکراین�شناخته�نشوند��این�همه�خبر�از�این�می�دهد�
که�ما�در�دنیائی�متمدن،�زیر�نظارت�یا�حداقل�برخوردار�
بین�المللی� شده� شناخته� رسمیت� به� سازمان� یک� از�
زندگی�می�کنیم�که�در�آن�حتی�وقتی�کشوری�نیرومند�
به�کشتار�مردم� و� به�کشور�ضعیف�تری�حمله�می�کند�
آن�و�به�ویران�کردن�شهرهای�آن�می�پردازد،�باز�همه�
قانون�را�رعایت�می�کنند�و�می�کوشند�تا�در�محدوده�آن�

راه�حلی�بیابند!
همگان� را� همه� این� از� بیش� بسی� و� را� همه� این�
و� سیر� امتیاز� از� که� دورانی� در� و� دنیا� در� می�دانند��
و� اطالعات� و� اخبار� سرگیجه�آور� و� دائمی� گردش�
زیر� که� آنجا� تا� است،� برخوردار� � جعلیات� و� شایعات�
کسی� است،� خفگی� حال� در� آنها� سیل�آسای� هجوم�
نمی�تواند�از�جنگ��اوکراین�و�رویدادها�و�اظهارنظرها�و�
تفسیر�و�تعبیرهای�مربوط�به�آن�بی�خبر�و�مصون�بماند�
از�آسیب�های�مادی� از�کشورها� بسیاری� اکنون� هم�
ناشی�از�این�جنگ�–�کمبود�غله�تا�آستانۀ�خطر�قحطی�
از� اروپائی�که�به�هیچ�روی� –�رنج�می�برند��کشورهای�
عوارض� اضطراب� در� نیستند،� امان� در� خطری� چنین�
اقتصاد�دست� ادامۀ�جنگ�در�عرصۀ� ناپذیر� پیش�بینی�
و�پا�می�زنند�و�از�امتیاز�به�یادآوردن�کابوس�هسته�ای�
نیز�بی�بهره�نیستند��ایاالت�متحده�با�برخورداری�از�یک�
نیروی�نظامی�برابر�با�نیروی�نظامی�هشت�کشور�بزرگ�
جهان،�بیش�از�دیگر�کشورها�»احساس�امنیت«�می�کند��
و�درست�به�علت�همین�»امتیاز«�و�برتری�های�دیگرش�
خواه-ناخواه�مسئولیت�بزرگتری�در�قبال�این�جنگ�بر�
عهده�گرفته�و�در�آینده�نیز�همچنان�بر�عهده�خواهد�
پاسخ�گوئی� اخالق� و� و�عزم� توان� از� –�هر�چند� داشت�
می�توان� زحمت� به� مسئولیت�ها� این� برابر� در� آمریکا�
نیرومند�ترین� با� وقتی� که� داشت،�چرا� معتبر� برآوردی�
و� برآورد� روبروئیم،� دیده� خود� به� تاریح� که� کشوری�
و� سیاست�ها� تاًثیرات� و� واکنش�ها� و� رفتار� پیش�بینی�

فراتر� راهبردی� آگاهی� و� دانش� از�حوزۀ� آن� اقدام�های�
می�رود�

روسیۀ� یا� روسیه،� انگیزه�های� یا� دالیل� دربارۀ�
گفته� فراوان� از� بیشتر� اوکراین� به� حمله� برای� پوتین،�
به� »تجاوز� همه� از� بیش� میان� این� در� و� نوشته�اند� و�

مرزهای�شناخته�شدۀ�بین�المللی«�را�گناه�بزرگ�روسیه�
حرف� این� درستی� در� شده� اشاره� چنانکه� دانسته�اند��
حرفی�نیست��)در�این�میان�برخی�توضیح�یا�توجیه�این�
تاریخی-جغرافیائی� معضل� همان� در� را� روسیه� تجاوز�
گرم�� آب�های� به� دسترسی� عدم� می�دانند:� کشور� این�
روسیه�به�علت�همین�»نقص�عضو�جغرافیائی«�همواره،�
همین� در� همچنانکه� کمونیسم� یا� تزاریسم� دوران� در�
را� متصرفات�خود� تا� است� بوده� کنونی،�مجبور� دوران�
امتیازی�که� یا� اصلی�ضمیمه�کند��ضعف� به�سرزمین�

نبوده�اند� گرفتار� بدان� استعماری� امپراتوری�های� دیگر�
اطلس� اقیانوس� اگر� که� نیست� معلوم� نمونه،� )برای�
میان�بریتانیای�کبیر�و�مستعمرات�آن�در�شرق�آمریکا�
حائل�نبود،�آیا�اصوالً�ایاالت�متحدۀ�آمریکائی�به�وجود�
و� بی�پایه� این�گمانه�زنی�های� از� نه!(�گذشته� یا� می�آمد�
بی�مورد،�نگاه�گذرائی�به�آنچه�در�همین�دوران�اخیر�بر�
سر�»مرزهای�شناخته�شدۀ�بین�المللی«�آمده،�می�تواند�
در� امیدبخش�تری،� ضرورتاً� نه� و� روشن�تر،� چشم�انداز�
جنگ� از� جنبه� این� به� پرداختن� دهد�� قرار� ما� برابر�
وضعیتی� فهمیدن� به� بهتر� روسیه،� تجاوز� یا� اوکراین،�

کنونی�کمک�می�کند�

مرزهای� به� تجاوز� موارد� از� یکی� معاصر� دوران� در�
شناخته�شدۀ�بین�المللی�در�سال�۱96۷با�جنگ�شش�
این� افتاد�� اتفاق� عربی� کشورهای� علیه� اسرائیل� روزۀ�
ملل� سازمان� قطع�نامه�های� � رغم� به� امروز� تا� تجاوز�
این� دارد�� ادامه� همچنان� آن� شناختن� محکوم� در�

بی�اثر� متحده� ایاالت� وتوی� با� همگی� که� قطع�نامه�ها�
به� آنها� تصویب�هر�یک� پرشمارند�که� مانده�اند،�چنان�
یک�رویداد�عادی�و�معمولی�تبدیل�شده�و�دیگر�کسی�
روزمرۀ� روند� در� تُاثیری� نه� و� می�کند� توجه� آن� به� نه�
انگار�همه�پذیرفته�اند�که�اسرائیل�کشوری� دنیا�دارند��
و�دموکراتیک�که�سرنوشت� پیشرفته� و� نیرومند� است�
چند�میلیون�آواره�فلسطینی�با�رهبرانی�معموال�»قدرت�
آن� برابر� در� تروریست«،� و� فاسد� و� متعصب� و� طلب�
سال� شصت-هفتاد� که� حاال� و� ندارد� اهمیتی� اصوال�

هم� دیگر� سال� شصت-هفتاد� کرده�ایم،� تحمل� و� صبر�
نیرومندی� با� اسرائیل� خود� و� می�کنیم� تحمل� و� صبر�
و�پیشرفتگی�و�دموکراسی�اش�مشکل�فلسطین�را�هم�

»حل«�می�کند�
پیمان� اعضای� میالدی� نود� دهۀ� آخر� سال�های� در�
ماه� دو� به� نزدیک� متحده� ایاالت� سرکردگی� به� ناتو�
�— بود� مانده� باقی� آن� از� که� را� آنچه� یا� �– یوگسالوی�
ادامۀ� از� جلوگیری� ناتو� دخالت� علت� کردند�� بمباران�
که� شد� اعالم� قومی(� )پاک�سازی� کوزوو� مردم� کشتار�
استقالل� خواهان� یوگسالوی� ریختن� هم� در� پی� در�
با� ملل� سازمان� امنیت� شورای� بودند�� خودمختاری� یا�
باقی� آن� از� آنچه� یا� یوگسالوی،� در� مسلحانه� دخالت�
مانده�بود،�مخالفت�کرده�بود��یلتسین،�رئیس�جمهور�
خشم� به� چنان� صریستان� بمباران� از� روسیه،� حال� با�
و� آمریکا� به� شدید�اللحن� سخنرانی� یک� در� که� آمد�
ناتو�یادآوری�کرد�که�قدرت�هسته�ای�روسیه�را�از�یاد�
امنیت� شورای� در� قطع�نامه�ای� طرح� � تا� روسیه� نبرند��
بعد� سال�ها� نرسید�� تصویب� به� طبعاً� که� رفت� پیش�
ناتو�مخالفت� نظامی� این�دخالت� با� نیز� کسان�دیگری�
ناتو� کردند��رئیس�جمهور�چک،�که�در�زمان�حمالت�
مردم�� و� جمهور� رئیس� از� بود،� کشورش� نخست�وزیر�
کرد�� عذرخواهی� ناتو� حمله�های� خاطر� به� صربستان�
آریل�شارون�نخست�وزیر�اسرائیل�هم�از�دیگر�کسانی�

بود�که�از�این�حمالت�ناتو�انتقاد�کردند!
به� آمریکا،� متحدۀ� ایاالت� میالدی� �2003 سال� در�
عراق� به� جمعی� دسته� کشتار� سالح�های� وجود� بهانۀ�
تالش�هائی� کوبید�� هم� در� را� کشور� آن� و� کرد� حمله�
حمله� این� با� ملل� سازمان� موافقت� جلب� منظور� به�
دروغ� و� جعل� تا� کار� این� در� آمریکا� گرفت�� صورت�
را� عراق� به� خود� حملۀ� نشد� موفق� ولی� رفت،� پیش�
چند� برساند�� ملل� سازمان� امنیت� شورای� تصویب� به�
نیز�همکاری� بریتانیا� مراجع�رسمی� و� منابع� بعد� سال�
عراق� به� در�حمله� را� آمریکا� با� این�کشور� مشارکت� و�
»غیرقانونی«�اعالم�کردند��ایاالت�متحده�پیش�از�حمله�

جنگ اوکراین زمانی شروع شد که جهان هنوز از نفس تنگی ناشی از پاندمی 
کووید-19 نجات پبدا نکرده بود - همچنانکه هنوز هم احساس موفقیت و پیروزی بر 
آن خالی از غبن بجا گذاشتن بیش از شش میلیون تلفات، همراه با وام های نجومی 
و خسارت های هنگفت مالی و مادی و روانی نیست. از تفاوت های این دو بلیه یکی 
هم این است که برخی از کوتاهی بشر در پیش بینی این پاندمی ناراضی بودند یا از 
دخالت وی در ظهور آن مشکوک بودند. به یمن همکاری مؤثر چین نسبتاً کمونیست 
این شک از میان نرفت. اما در این که جنگ اوکراین یکسره »دست ساز« بشر است 
هیچ کس شک و تردیدی ندارد، هر چند بحث و جدل در مورد »درمان شناسی« آن 

کم-و-بیش همان قدر داغ و ملتهب است، یا باید باشد، که در مورد کووید بود. 

نظام سرمایه داری مبتنی بر دو اصل »مقّدس«رقایت و مالکیت و مجموعۀ 
قوانین و رسم و رسوم و شیوه هائی که به همراه می آورند و همگان را خواه ناخواه 
وادار به اطاعت و رعایت می کنند، جنگ را از ضروریات اجتناب ناپذیر دوام و اعتبار 
خود می شناسد و هر گاه که به اقتضای همان اصول مقدس خود آن را الزم بداند، بدان 
متوّسل می شود. مالکیت و رقایت چنان مقّدس اند که همه چیز را باید در خدمت آنها 
و در خدمت تقویت دائمی و هر چه بیشتر آنها درآورد. به هیچ روی تصادفی نیست 
که در برابر بزرگترین خطری که در برابر بشریت و آیندۀ او سر برآورده، سرمایه  داری 
ابتدا تا آنجا که ممکن بود به انکار و دروغ و سرکوب متوّسل شد و اینک که دروغ 
و الپوشانی و فریب در برابر بروزات انکارناپذیر این بزرگترین خطر رنگ باخته اند، 
می کوشد تا پرداختن به آن را نیز تنها در حوزۀ رقابت و مالکیت مقدس ممکن بنماید.



31دوره جدید | بهار 1401 | شماره 45
به�عراق،�در�پاسخ�به�عملیات�تروریستی��۱۱سپتامبر�
200۱و�برای�دستگیری�بن�الدن،�افغانستان�را�در�هم�
کوبیده�و�طالبان�را�که�حکومت�را�در�دست�داشتند،�
به�بلندی�های�تورابورا�فراری�داده�بود��)آمریکا�سرانجام�
در��20۱۱در�پاکستان�به�بن�الدن�دست�یافت�و�او�را�
کشت�و�جنازه�اش�را�سر�به�نیست�کرد�(�این�که�آمریکا�
بعد�از�بیست�سال�حکومت�افغانستان�را�به�طالبان�یاز�

گرداند،�داستان�کهنه�ای�نیست�و�همگان�جزئیات�آن�
را�به�یاد�دارند�

در�سال��20۱۱که�جنبش�»بهار�عربی«�به�لیبی�هم�
سرایت�کرد،�قذافی،�رهبر�بالمنازع�کشور،�کوشید�تا�با�
امنیت� توّسل�به�خشونت�آن�را�سرکوب�کند��شورای�
قطعنامه�ای� در� سابقه� کم� اقدام� یک� در� ملل،� سازمان�
آسمان�لیبی�را�منطقۀ�»پرواز�ممنوع«�اعالم�کرد��ناتو�
با� عمل� در� و� گرفت� عهده� به� را� قطع�نامه� این� اجرای�
در� کاروان� به� حمله� تا� خود� عملیات� به� دادن� وسعت�
حال�فرار�قذافی�پیش�رفت�و�موجب�قتل�دلخراش�و�
یا�چه� مخالفان�شد��)چه�کسی� به�دست� او� وحشیانه�
ارگان�صاحب�اعتباری�چنین�حقی�به�ناتو�داد،�معلوم�
نیست��ناتو�در�اصل�و�اساساً�خود�را�یک�سازمان�تدافعی�
معرفی�می�کند�(�چکیدۀ�عملیات�ناتو�در�لیبی�را�معموال�
امور� وزیر� کلینتون،� هیالری� خانم� کلمۀ� سه� این� در�
ایاالت�متحده،�خالصه�می�کنند�که�گویا� خارجۀ�وقت�
بود� باستان،�وام�گرفته� امپراتور�روم� از�ژولیوس�سزار،�

:»آمدیم،�دیدیم،�ُمرد�«
مصیبت�بار� عوارض� همه� از� بهتر� شاید� ایران� مردم�
»تجاوز�به�مرزهای�شناخته�شدۀ�بین�المللی«�را�تجربه�
کرده�اند��در�سال��۱3۵9خورشیدی�عراق�به�»مرزهای�
از� بخش�هائی� و� کرد� تجاوز� ما� کشور� شدۀ«� شناخته�
خاک�میهن�ما�را�متصرف�شد��اما�نه�تنها�سازمان�ملل،�
نکرد�� محکوم� را� تجاوز� این� دیگری� کشور� هیچ� بلکه�
کشورهای� همۀ� که� اینحاست،� مهم� نکتۀ� و� واقع،� در�
»بزرگ«�و�طبعا�کشورهای�دیگری�که�از�دور�یا�نزدیک�
نفعی�در�حملۀ�عراق�به�ایران�داشتند،�در�این�سکوت�و�
تبانی�شرکت�کردند��حیرت�انگیزتر�از�همه�این�که�خود�
حکومت�اسالمی�هم�وقتی�بخش�های�اشغال�شدۀ�خاک�
آبرومندانه�ای� آتش�بس� برای� زمینه� و� شد� آزاد� میهن�
فراهم�آمد،�از�پذیرفتن�آن�سر�باز�زد�و�ادامۀ�جنگ�را�
بر�صلح�و�دریافت�غرامت�ترجیح�داد�تا�شش�سال�بعد�
با�خفت�و�خواری�و�تحّمل�تلفات�و�خسارات�سنگین�و�

جبران�ناپذیر�بدان�تن�دهد�����
نکته� این� قاعدتاً� سردستی� نمونه� چند� این� ارائۀ�
نمونۀ� اوکراین� به� روسیه� حملۀ� که� می�کند� روشن� را�
منحصر�به�فردی�در�»تجاوز�به�مرزهای�شناخته�شدۀ«�
نظام� پاشنۀ� بر� در� که� زمانی� تا� و� نیست� کشور� یک�

کنونی�می�چرخد�نخواهد�بود��نظام�سیاسی�ـ�اقتصادی�
حاکم�بر�سراسر�جهان�امروز�جنگ�را�یکی�از�ملزومات�
به� نمی�تواند� آن� بی� و� می�شناسد� خود� اجتناب�ناپذیر�
حیات�خود�ادامه�دهد��بودجۀ�نظامی�ایاالت�متحده�در�
سال�هشتصد�میلیارد�دالر�است؛�صنایع�اسلحه�سازی�و�
تجارت�و�ثروتی��که�پدید�می�آورند�در�زمرۀ�بزرگترین�
کار� و� یا�کسب� است؛�صنعت� اقتصادی� مبادالت� ارقام�

یا� دولت�ها� اختیار� در� خبررسانی� و� تبلیغات� عظیم�
صاحبان�سرمایه�است�که�یکی�از�کارکردهای�بزرگ�آن�
»دشمن�تراشی«� دقیق�تر� عبارت� به� و� »دشمن�سازی«�
)=fabrication�of�enemy(�است��بهره�برداری�از�مناقشات�
و�منازعات�مربوط�به�جنگ�از�امور�رایج�در�رقابت�های�
)در� است�� غربی� کشورهای� رهبران� میان� سیاسی�
سال�های�اخیر�اسنادی�کشف�شده�که�نشان�می�دهند�
ریچارد�نیکسون�در�انتخابات�نیمۀ�دوم�دهۀ��60میالدی�
رئیس� به� مخفیانه� ویتنام،� جنگ� بحبوحۀ� در� یعنی�
در� او� طریق� از� و� شد� متوسل� جنوبی� ویتنام� جمهور�
مذاکرات�صلحی�که�می�توانست�به�پایان�دادن�به�جنگ�
کمک�کند،�اخالل�کرد��نیکسون��انتخابات�را�برد��جنگ�
ویتنام�ده�سال�دیگر�ادامه�یافت�و�میلیون�ها�ویتنامی�و�

ده�ها�هزار�آمریکائی�بر�تلفات�پیشین�افزوده�شد�(
اینها�تنها�اشاره�هائی�اند�بر�اوضاع�و�احوال�کلّی�دنیا�یا�
آنچه�که�برخی�دوست�دارند�با�عبارت�»وضعیت�بشری«�
توصیف�کنند��جنگ�در�صورت�های�گوناگون�و�با�شدت�

هولناک� و� وحشی�گری� همۀ� با� و� متفاوت� ضعف� و�
از�ویژگی�های�جامعۀ�بشری� بودنش�از�»ضروریات«�یا�
بوده�است��دست�آوردهای�عصر�روشنگری�نه�تنها�بدان�

پایان�نداد�و�حّتی�آن�را�تقبیح�نکرد،�که�تالش�با�معنائی�
هم�در�محکوم�شمردن�آن�به�عمل�نیاورد�و�گاه�آن�را�

مجاز�یا�الزم�شمرد�
قرن�بیستم�که�سرعت�پیشرفت�علمی�و�فنی�انسان�
با� فقط� که� گرفت� سرسام�آوری� سرعت� چنان� آن� در�
مقایسه� قابل� قرن� همین� در� جمعیت� افزایش� سرعت�
در� شد�� تبدیل� بشر� تاریخ� قرن� خونین�ترین� به� است،�
آخرین�دهه�های�پایانی�همین�قرن�این�امید�یا�تصور�یا�
توهم�پدید�آمد�که�با�پشت�سر�گذاشتن�بلوک�بندی�های�
را� می�توان�جنگ� »آشتی�ناپذیر«،� تضادهای� بر� مبتنی�
نیز�به�موزۀ�ابزارها�و�رسم�و�سنت�های�برافتاده�سپرد�و�
در�سایۀ�رونق�و�رفاه�بازار�»جهانی«�و�آزادی�و�امنیت�
از�تعمیم�دموکراسی�و�به� کم�و�بیش�همگانی�حاصل�
واقعی� تاریخ� همگان� اولیۀ� حقوق� شناختن� رسمیت�

بشریت�را�آغاز�کرد�
چنین� به� بستن� دل� یا� پذیرفتن� موجبات� و� دالیل�
برخی� و� پژوهش�ها� به� بنا� نبود�� کم� چشم�اندازی�
یا� ذات� یا� طبیعت� مردم�شناس� دانشمندان� یافته�های�
می�یافت� چشم�انداز� این� در� آنچه� با� نیز� انسانی� غریزۀ�
نکته�ای� �– داشت� هماهنگی� می�یابد،� می�کرد� تصور� یا�
تاریخ�مدّون�تمدن� و�بیش�همگان�در�درازای� که�کم�
انکار�کرده�اند�و،�در�نتیجه�عماًل�بر�طبل�جنگ�کوبیده�
اند��آنچه�در�این�میان�به�قصد�یا�یه�سهو�نادیده�مانده�
گرفتار�ماندن�در�نظامی�است�که�اگر�چه�بوسیلۀ�بشر�به�
وجود�آمده،�اّما�بر�او�چیره�گشته�و�او�را�به�پذیرفتن�و�

اطاعت�کورکورانه�از�خود�واداشته�است�
نظام�سرمایه�داری�مبتنی�بر�دو�اصل�»مقّدس«رقایت�
و�مالکیت�و�مجموعۀ�قوانین�و�رسم�و�رسوم�و�شیوه�هائی�
وادار� ناخواه� خواه� را� همگان� و� می�آورند� همراه� به� که�
ضروریات� از� را� جنگ� می�کنند،� رعایت� و� اطاعت� به�
اعتبار�خود�می�شناسد�و�هر�گاه� اجتناب�ناپذیر�دوام�و�
الزم� را� آن� خود� مقدس� اصول� همان� اقتضای� به� که�
چنان� رقایت� و� مالکیت� می�شود�� متوّسل� بدان� بداند،�
در� و� آنها� خدمت� در� باید� را� چیز� همه� که� مقّدس�اند�
خدمت�تقویت�دائمی�و�هر�چه�بیشتر�آنها�درآورد��به�
هیچ�روی�تصادفی�نیست�که�در�برابر�بزرگترین�خطری�
که�در�برابر�بشریت�و�آیندۀ�او�سر�برآورده،�سرمایه��داری�
ابتدا�تا�آنجا�که�ممکن�بود�به�انکار�و�دروغ�و�سرکوب�
فریب� و� الپوشانی� و� دروغ� که� اینک� و� شد� متوّسل�

رنگ� خطر� بزرگترین� این� انکارناپذیر� بروزات� برابر� در�
در� تنها� نیز� را� آن� به� پرداختن� تا� می�کوشد� باخته�اند،�

حوزۀ�رقابت�و�مالکیت�مقدس�ممکن�بنماید�

 - جنگ  این  از  ناشی  مادی  آسیب های  از  کشورها  از  بسیاری  اکنون  هم 
کمبود غله تا آستانۀ خطر قحطی - رنج می برند. کشورهای اروپائی که به هیچ روی از 
چنین خطری در امان نیستند، در اضطراب عوارض پیش بینی ناپذیر ادامۀ جنگ در 
عرصۀ اقتصاد دست و پا می زنند و از امتیاز به یادآوردن کابوس هسته ای نیز بی بهره 
نیستند. ایاالت متحده با برخورداری از یک نیروی نظامی برابر با نیروی نظامی هشت 
کشور بزرگ جهان، بیش از دیگر کشورها »احساس امنیت« می کند. و درست به 
علت همین »امتیاز« و برتری های دیگرش خواه-ناخواه مسئولیت بزرگتری در قبال 
این جنگ بر عهده گرفته و در آینده نیز همچنان بر عهده خواهد داشت - هر چند 
از توان و عزم و اخالق پاسخ گوئی آمریکا در برابر این مسئولیت ها به زحمت می توان 

برآوردی معتبر داشت.

قرن بیستم که سرعت پیشرفت علمی و فنی انسان در آن چنان سرعت 
سرسام آوری گرفت که فقط با سرعت افزایش جمعیت در همین قرن قابل مقایسه 
است، به خونین ترین قرن تاریخ بشر تبدیل شد. در آخرین دهه های پایانی همین 
قرن این امید یا تصور یا توهم پدید آمد که با پشت سر گذاشتن بلوک بندی های 
ابزارها و رسم و  مبتنی بر تضادهای »آشتی ناپذیر«، می توان جنگ را نیز به موزۀ 
سنت های برافتاده سپرد و در سایۀ رونق و رفاه بازار »جهانی« و آزادی و امنیت کم و 
بیش همگانی حاصل از تعمیم دموکراسی و به رسمیت شناختن حقوق اولیۀ همگان 

تاریخ واقعی بشریت را آغاز کرد. 
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