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  به ايران در روسيه اخت1ف برانگيز شد٣٠٠ -عدم تحويل اس  تحويل يا
 

2/25/2010 

 به ايران برای روسيه به بخشی از استراتژی سياست 300 –ھای اس   دفاعی موشک  سامانهتحويل: ديپلماسی ايرانی

ھا به ايران سبب بروز  گويند، در حال حاضر تحويل اين موشک کارشناسان روس می. خارجی اين کشور تبديل شده است

 . اخت5ف در حاکميت اين کشور شده است

 روسی 200 –ھای اس   رشناسان نظامی روسيه، از سيستم دفاعی موشکجمھوری اس5می ايران در حال حاضر بقول کا

ھا دور برد ھستند و برای مقابله باھواپيماھای  اين موشک. شود  کيلومتر برآورد می٣٠٠شعاع پوشش آن تا . برخورداراست

 با روسيه منعقد ١ – ام  ايران قراردادی برای دريافت تور٢٠٠۶در سال . جنگی امريکا در شوروی سابق استقرار يافته بود

 . ھا آن را از روسيه خريداری کردند کرد که ايرانی
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رغم برخورداری  علی«: گويد اره میوگو با دويچه وله در اين ب گر نظامی مشھور روس در گفت پاول فلگن ھاور، تحليل

چرا که بدون .  دفاعی دوربرد و کوتاه برد روسی، خ5ء بزرگی در سيستم دفاعی ايران موجود است ايران از سامانه

  » . ايران قادر نخواھد بود از فضای خود دفاع کند300 –ھای اس  موشک

ھای روسيه به محافل سياسی و  حال حاضراز سطح رسانه روسيه به ايران در 300 – دفاعی اس  بحث بر سر تحويل سامانه

در روسيه بين مخالفين و موافين تحويل اين سامانه دفاعی به ايران، بحث شديدی آغاز شده . نظامی اين کشور کشيده شد

  . است

اين «: گويد یفلگن ھاور در اين باره م.  به ايران سر باز زده است٣٠٠ –تا به حال روسيه از تحويل سامانه دفاعى اس 

. شد  بين ايران و روسيه منعقد شد و طبق آن بايد سيستم موشکی به ايران فروخته می٢٠٠۵قراردادی است که در سال 

اين مسئله سبب بروز اخت5ف در حاکميت .  به ايران جلوگيری کرد٣٠٠ – آخر از فروش اس  و[ديمير پوتين در مرحله

  » .روسيه شده است

 .کنند  دفاعی ھستند و با نظر پوتين مخالفت می مايندگان صنايع نظامی روسيه طرفدار فروش اين سامانهبه نظر فلگن ھاور ن

ولی پوتين ھنوز به دليل تاثير زياد . ھا ھستند اند و خواستار فروش اين س5ح آنھا به سود ک5ن اين معامله چشم دوخته

  . کند دفاعی مخالفت می طرفداران اسرائيل در روسيه با تحويل اين سامانه 

وی معتقد . کند ن ايران در مسکو اشاره میگرا ھا به طرفداران ايران به [بی ھاور درباره موافقان فروش اين س5ح پاول فلگن

  . ھای بسيار قوی در مسکو دارد  است، ايران [بی

 –رغم آن برای روسيه تحويل اس  علی. تباد[ت تجاری اسرائيل و روسيه دو برابر مباد[ت بازرگانی ايران با روسيه است

کنم در درجه اول، اين  من فکرمی«: گويد یھاور م فلگن.  فراتر از فروش يک س5ح و سودھای حاصل از آن است300

 تکنولوژی نظامی  اسرائيل و روسيه در عرصه. ھا را تحويل ايران نداد فشار اسرائيل به مسکو بود که روسيه اين محموله

  » .ھای مشترک و جدی دارند پروژه

 باعث شد ٩٨ و ٩٧ھای  در سالوزيراسرائيل  کند که سياست نتانياھو نخست اين کارشناس نظامی روس ھمچنين اشاره می

وی به .  نظامی روسيه و اسرائيل امضاء شود و تابحال رشد قابل توجھی نيز داشته است–نخستين قرارداد ھمکاری فنی 

  . کند  اين مناسبات می نقش خوب و مثبت و[ديمير پوتين در توسعه

 اوپک گازی را ھم  ھمراھی بيشتر ايران در عرصهگران ايرانی ع5وه بر ھمکاری صنايع اتمی پرسود،  از سوی ديگر [بی

ھا عليه  کنند که ايران با روسيه ھمسايه است و روسيه نبايد با امريکايی آنھا ھمچنين اين ايده را طرح می. کنند مطرح می

  . کشورھم مرز خود در يک جبھه قرارگيرد

ايران و روسيه نيست، بلکه اين مسئله به نوعی مبارزه  نظامی بين  کند، سخن بر سر معامله يک محموله فلگن ھاور تاکيد می

  . دائمی در حاکميت روسيه تبديل شده است
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ای است در دست دولتمردان روسيه که از اين طريق به   وسيله٣٠٠ –ھای اس  کنند که موشک کارشناسان روس تائيد می

اين کارشناسان ضمن استناد به . لملل موافقت کندا  بين ھای جامعه ای با درخواست ايران فشار آورند تا در مناقشه ھسته

گويند، اگر ايران بر سرغنی سازی اورانيوم با روسيه کنار بيايد، مقامات روسيه با تحويل اين  ھای دولت روسيه می وعده

  . ھا به ايران موافقت خواھند کرد موشک

ولی به .  آن تا کنون مشخص نيست  دارد و نتيجه درونی ادامه بين طرفداران ايران و اسرائيل در حاکميت روسيه مبارزه

ھاور يک چيز مشخص است و آن اينکه در موقعيت کنونی بدون تصميم نھايی و[ديمير پوتين ھيچ اقدامی  گفته پاول فلگن

  .  انجام نخواھد گرفت٣٠٠ – دفاعی اس  مبنی بر تحويل سامانه

 


