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  يند و ميروند وبه كسي هم كاري ندارندĤمي

  روسها درايران
  انحقئوقد -اميرفيض

 ؛ن اين بودآرايج گرديد ومناسبت  ١٣٢٠عنوان اين تحرير ضرب المثلی است که درشھريورماه سال 
 محمدعلی فروغی نخست وزير از ،نگرانی اوضاعھنگاميکه روسھا وارد کشورشدند نمايندگان مجلس با 

  او عبارت باال رابکاربرد وقت توضيخ خواستند و

 نھا ازآموافقتی با ورود روسھا به کشورنداشت معھذا بيرون کردن   ١٣٢٠نکه ايران درسال آ گاھيد باآ
يده د. بطوريکه برخی را عقتھديد ميکرد روبروش را با چه مصيبت وخطراتی که استقالل کشور کشور

مشکل مزبور فيصله  ،مريکائی ھا نبودآ ھا و پشت آنھا آذربايجانی ايستادگی ھای براين است که اگر
ن آديگری گشود  کشور رايج درجھان سياست است ھرکشوری که جای پائی در . اين قاعده کلی ونميافت

ميگردد ورود  ن کشور منجرآ وبيشترنفوذ سياسی در وخانه وکاشانه  جای پا به راه ھا واستراحتگاه
ريخته شود وقتی  مانند قطره روغنی است که کشور ديگر  در مادی وچه غيرمادی  خارجی چه بصورت

   .دشواراست ن بسيارآپخش ميشود وپاک کردن 

  وامـــــا بعد

ن شھر استفاده ھوائی ميکنند آپايگاه ھوائی  گاھيد روسھا وارد ايران شده اند وھم درھمدان ازآبطوريکه 
کم ھزينه  و انداخته اند وبھانه اين کارھم حضور فعال تر رھم دربندر پھلوی کشتی ھای جنگی شان لنگ و
   .است درمشارکت روسھا درسوريه تر

  ابهام درموضوع

کسانی که درجريان تحقيق مجلسيان وموضوع به اين مھمی دربوته ابھام قرارگرفته ومردم ايران وحتی 
 فرود گاه نوژه ايشان ازمده اند وھواپيماھآنسبت به موضع قراردارند نميدانند که روسھا به ھمدان 

ابواب ھمکاری ھای  نرا ازآ نرا انجام شده ميدانند وآ ،گروھی ازمقامات ؟ميکند يا خير پرواز (شاھرخی)
جمله مسعود پزشکيان گفته است  ھمکاری ھای  از ؛دناعالم ميکنروسيه درمبارزه با تروريسم  ايران و

ايران صورت گرفته  خامنه ای رھبر يت هللا علیآنظامی ايران وروسيه برسربحران سوريه قطعا با اجازه 
  .بدون اجازه رھبری امکان ندارد که چنين اقدامی بشود>است  واضافه کرده که <

مفھوم اظھارات درست پزشکان اين است که سيد علی خامنه ای دروازه ھای ايران رابه روی روسھا 
   .بازکرده است

 پايگاه نوژه تائيد کرد و ی روسی را ازقای دھقان وزيردفاع جمھوری اسالمی ھم استفاده ھواپيماھاآ
.  دھقان ازاينکه مسئله استفاده روسھا ازپايگاه نوژه که کرد که موضوع ارتباطی به مجلس ندارداضافه 



 حقوقدان -اميرفيض –روس ھا در ايران  -ندارند می آيند وميروند و به کسی ھم کاری           ۴ از ٢ برگ ٢٠١۶/٠٩/١١ ،يكشنبه=شيدمھر  

روسھا را متھم کرد  قراربوده بصورت محرماه انجام شود ازسوی روسھا فاش شده نتوانست تحمل کند و
   .به خود نمائی وبی معرفتی

باط حضورنظامی روسيه درايران به مجلس ھمانند ادعای عدم ارتباط برجام به مجلس ادعای عدم ارت
 برجام به مجلس رفت وبا دسته بندی وبصورت بسيارمسخره بتصويب مجلس واست که ديديم چگونه 
   .شورای نگھبان رسيد

وائی نوژه با ھمه اين احوال وزارت خارجه جمھوری اسالمی اعالم کرد که استفاده روسھا ازپايگاه ھ
   .ھمدان عجالتا پايان يافته وروسيه درايران نه پايگاه دارد ونه مستقراست

= استفاده يک کشورخارجی ازفرودگاه نظامی کشور ديگر مانند بند رخت نيست که وقتی رختھايش حاشيه 
يد آميتاسيسات ومتعلقات ھمراه استفاده فرودگاه برای ھواپيماھای جنگی  نقدرآ ؛زاد شودآخشک شد بند 

   .ودگاه نوژه ميشودکه محاط برامکانات ايران درفر

 دادن پايگاه ھوائی ويا نظامی به کشورخارجی مستلزم تعھداتی برای کشور خواھان پايگاه است که از
) ونيز مستلزم سرمايه گذاری افغانستان مريکا درآقرارداد پايگاه نظامی نجمله است پرداخت ھای نقدی (آ

فرودگاه ھای کشور ويا پايگاه ھای  ناديده گرفت ولی اجازه استفاده از نراآوان ھائی که بھرحال نميت
اجازه بدھيد يک مثال  ؛مالی) نيز محروم استنظامی باھمه زيانی که دارد ازھمان مختصرمنافع احتمالی (

ب ، وقتی خانه ای باسند بمدت وشرائطی به اجاره داده ميشود درپايان مدت وضع خانه وصاحورده شودآ
برای  بدون قرارداد به کسی داديد بايد خانه را تخليه کند ولی اگرخانه را خانه روشن است که مستاجر

  )پايان حاشيهبايد سالھا دوندگی کنيد ( تخليه خانه يا بايد با متصرف تراضی کنيد ويا

   .الريجانی ھم منکراستفاده روسھا ازپايکاه ھوائی ھمدان شد

  نظر واشنگتن پست  

ور ضح روزنامه واشتنگتن پست از ؛ين اظھارات که انسان نميداند کدام را جدی بگيردعليرغم ا
قابل توجه اينکه مقامات ايرانی مدعی بودند که  خبر .ی پيشرفته روسی درپايگاه نوژه خبرداديھاھواپيما

 بنزين مصرف کنند و روسی کمتر ایپايکاه ھوائی نوژه سبب ميگردد که ھواپيماھ استفاده روسھا از
تحليگرمرکز ارزيابی ھای نظامی که تمرکز  مايکل کافمنولی  ؛رم ميتوانند بمب ھای بيشترحمل کنندالج

 ازداخل خاک ھمدان کمتر ٣۴-ھواپيماھای سوخو  پروازگفته < ؛کارش روی عمليات نظامی روسيه است
 >  اوزم دارندکه اين ھواپيماھا به مقاديربيشتری بيش ازحد معمولی سوخت ال جنبه تاکتيکی دارد چرا

   :ضافه کرده استا

مريکا برای آدرايران وجود دارد نخست افزايش فشاربرروی  ٣۴دودليل عمده برای استقرارسوخو <
  .>ھماھنگی بيشتربا روسيه ودوم انجام عمليات نظامی برفرارخاک عراق

  دليل روسها

ميم درسوريه نزديک حميگاه دليل روسھا برای استفاده ھوائی ازپايگاه نوژه کم عرض بودن باند فرود
الذقيه است  درحاليکه وسيع کردن باند ھای يک فرودگاه دردنيای امروز درحدی مشکل نيست که  ربند



 حقوقدان -اميرفيض –روس ھا در ايران  -ندارند می آيند وميروند و به کسی ھم کاری           ۴ از ٣ برگ ٢٠١۶/٠٩/١١ ،يكشنبه=شيدمھر  

فرودگاه حميميم درخاک سوريه است وفرودگاه  ؛ن استفاده ازکشورديگری الزم باشدآبرای جايگزينی 
ی ازجمله روسيه بايد ازامکاناتش درجنگ وانگھی ھرکشور سوريه  از نوژه چندين ھزارکيلو متردورتر

ھواپيماھائی بکاربرند  ٣۴خوب بجای سوخوی  نه ازامکانات کشورھای ديگر عليه تروريسم استفاده کند
نھا اقدام آدرحالت جنگ وبمباران فرودگاه ھا به ترميم  ی. کشورھااستفاده کنندحميميم که بتواند ازباند 

ھيچ عمليات بمباران عليه فرودگاه حميميم نيست قادربه وسيع کردن چطور روسھا درحاليکه  ،ميکنند
    .. اينھا ھمه بھانه ورود به ايران استن نيستندآباند ھای 

  

لمانھا درايران آبه ايران وارد شدند به بھانه بيرون کردن  ١٣٢٠روسھا ھم وقتی درشھريورماه سال 
   .ت را مرتکب شدندن جناياآ ذربايجان وآبودند که بعدا علم خود مختاری 

  نيت روسها 

راھبردی با به اقدام روسھا جنبه <ی ميلمان درروزنامه  معاريو يک کارشناس اسرائيلی بنام  موس
 بيشتر مالحظات روسيه برای انجام اين اقدام بسيارونوشت < >تاثيربلند مدت جھانی برای روسھا داد

درزمره گسترش سد وجنگ با تروريسم نيست بلکه اين موضوع فقط  يک گام تاکتيکی برای تقويت ا. است
. او ھمچنين عقيده دارد که  سياست >جد وروسيه دنبال نفوذ خود درخاورميانه استنفوذ استراتژيک ميگن

فرصت  مريکا به رھبری باراک اوباما روسيه را ترغيب مينمايد که ازآمتمرکز وامنيت شکننده  غير
مريکا مايل به ايجاد آمريکا نزديک است ودولت آخاصه که پايان دوران رياست جمھوری ( >استفاده کند
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مريکا برسد اقدامات نفوذی روسيه درايران آجمھوری مپ به رياست ادردسرھای تازه ھم نيست  و اگرتر
   .)با اطمينان بيشتری جلو خواھد رفت

  نفوذ دردرياي مازندران

نجا برنامه آانداخته اند واز لنگرپھلوی  ربھای بندآحاکی است که کشتی ھای موشک اندازروسيه در خبرھا
درخاک  وحتی خبرھا حاکی است که چند موشک ھم دنموشک پرانی رابه شھرھای سوريه اداره ميکن

  .ايران سقوط کرده است

 در ٢٠۴٢مھم سوريه درمديترانه تاسال  راين ديگرخيلی عجيب است زيرا بندر الذقيه وطرطوس دوبند 
 سان ترازآروسيه است بمراتب  اختيار ن بنادر که سالھاست درآ اختيار روسيه است وموشک پرانی از

ذربايجان وشمال عراق بگذرد تا به آزندران است که موشک ھا باييد ازتمامی پرتاب موشک ازدريای ما
نھم درشرائطی که نه شورشيان دارای نيروی ھوائی ھستند که آشھرھای مورد نظرسوريه اصابت کند 

   .ن کشتی ھای روسی شده اندآمريکائی ھا مزاحم آنه  روسيه را بمباران کنند و کشتی ھای موشک انداز

ن کشور درايران آه الزمه بسط نفوذ سياسی ک استراتژيک درايران استترش نفوذ ھدف روسيه گس
اينجا اکنون  . کامليت اين نفوذ وقتی است که نفوذ شامل ھوائی ودريائی وبعضا زمينی باشد  درميباشد
مريکا به آنفوذ ھوائی ودريائی فراھم شده وتصورميشود نفوذ نيروی زمينی ھم به بھانه تھديد  ابزار
   .ايران ويا انتقال نيروی شورش داعش به ايران پيگيری شود نگ باج

 گسترش نفوذ روسيه  درايران كه خواهان تجزيه بخش شمالي فعاليت هاي اخير تجزيه طلبان  دركنار
ينده سياه كشورمان را آزمينه سازي هاي شوراي تجزيه طلبان واقعا كه  دركنار ايران هستند و غرب

     .ترسيم كرده است

  

   

 


