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چکیده مطالب

طبق معمول بررسی »ایران معاصر«شماره جدید سی و هشتم مجله 
تحلیلی مهمترین رویدادهاي مورد توجه جهان، منطقه و مخاطبین روس 

را به خوانندگان محترم تقدیم می کند.2014در ماه نوامبر سال 

انواع و اقسام تحلیلگران و کارشناسان سیاسی سعی می کنند به این 
سئوال پاسخ دهند که جهان ما به کدام سمت به سرعت حرکت می کند

و حتی می غلتد؟ تضادها مایه حرکت جهان است. براي پاسخ دادن به 
این سئوال باید جهت گیري حرکت، منشأ حرکت و تضاد اساسی جهان 
معاصر را تشخیص داد. اکثر مصائب و مناقشات معاصر تنها انعکاس این 
تضاد اساسی هستند. و اینک، مهمترین تضاد جهان معاصر در چه زمینه 

است؟ پاسخ ما چنین است: این تضاد در عرصه پول و اي نهفته شده
امور مالی نهفته شده است که نظام مالی جهانی گره مرکزي تضادها می 
باشد. ویژگی ها، تضادها و خطرات آن در مقاله اول این شماره مجله 

تشریح شده است.»آینده مالی جهان«تحت عنوان 

آیا حسن روحانی به روسیه به عنوان شریک و طرف «ها روي آوریم که از مسایل جهانی به یکی از مبرم ترین سئوال 
بعد از مکث کوتاهی، در آینده نه چندان «این عنوان مطلبی است که نگارنده آن می نویسد: »همکاري احتیاج دارد؟

اهد خودور خط تحکیم روابط با روسیه به لحاظ راهبردي دوباره به ضرورت مبرم براي دولت حسن روحانی تبدیل 
شد ولو اینکه شاید برخی افراد هیأت دولت از این خط راضی نباشند. صرف نظر از همه وعده هاي غرب، همه 
کارهاي آن در حق ایران همیشه هدف تبدیل کردن جمهوري اسالمی ایران به پدیده اي را دنبال خواهد کرد که 

.»جوابگوي منافع نخبگان فعلی ایرانی و منافع مردم ایران نیست

یکی از دراماتیک ترین ماه ها براي اقتصاد جهانی شده است: افت شدید قیمت هاي نفت  موجب بروز 2014ماه نوامبر سال 
بلبشو، عدم اطمینان به آینده و تعداد بی شمار پیشبینی هاي آنچه که در پیش است، شد. برخی مفسران بر این اعتقاد هستند 

د (که تبدیل ش»لنگ ترین اردك از اردك هاي لنگ«انتخابات اخیر نمایندگان کنگره به که با وجود اینکه باراك اوباما در پی
این جوك فعلی جمهوري خواهان است)، رئیس جمهور آمریکا با اصرار زیادي بر سیاست خفه کردن روسیه از طریق تنزل 

ایاالت متحده مشغول «در مقاله قیمت هاي نفت به عنوان اساس درآمد هاي بودجه روسیه پافشاري می کند. این موضوع
تشریح شده است. ولی ایاالت متحده که جنگ تحریم ها علیه »جنگ به وسیله انرژي در خاور میانه و خاور دور است
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روسیه و ایران را شروع کرد، همه عواقب آن را نسنجیده و ممکن است بومرنگ برگشتی به آمریکا ضربه اقتصادي آنقدر 
بدون «ه آمریکا از آن به خود نیاید و دالر افت شدیدي بکند. نویسنده مقاله اظهار عقیده می کند که نیرومندي وارد کند ک

تردید، باراك اوباما به عنوان بدترین رئیس جمهور آمریکا، قطعاً براي ایفاي نقش رهبر قدرت جهانی مناسب 
.»نیست

ترین متحد و شریک جرم آمریکا در این عملیات عواقب بازي ها با قیمت هاي نفت می تواند براي عربستان سعودي، نزدیک
»عربستان سعودي به فروپاشی نظام خود نزدیک می شود«به همین اندازه سنگینی به بار آورد. در مطلب تحت عنوان 

به برکت درآمد هاي عظیم نفتی و حمایت همه جانبه 1970نفوذ عربستان سعودي از اوایل سال هاي «آمده است: 
متحده بر جهان عرب و بخشی از جهان اسالم سنگینی می کرد. ولی در حال حاضر خاندان آل سعود که بر ایاالت 

این کشور حکومت می کند، در جبهه هاي بیش از حد زیادي جنگ راه انداخته و بهروزي ملت خود را به مخاطره 
ت فشار آمریکا مبتکر آن شد، انداخته است. کاهش شدید قیمت هاي جهانی نفت که این پادشاهی عربستانی تح

با عنایت به ذخایر فزاینده نفت در انبار هاي بزرگترین مصرف کنندگان نمی تواند به این سادگی به عقب گردانده 
شود... ولی آنچه که براي عربستان از همه خطرناك تر است، این است که آتشی بر افروخته می شود که می تواند 

یه خلیج فارس را بسوزاند. اگر عربستان سعودي نتواند از کشورهاي عضو شوراي بزودي پادشاهی هاي عربی حاش
همکاري خلیج فارس حمایت مالی کرده و به تأمین مالی مناقشات منطقه اي که شروع کرده است، ادامه دهد، در 

.»همه جبهه هاي جنگی که آل سعود راه انداختند، شکست ها نصیب آنها خواهند شد

با واشنگتن در سقوط قیمت هاي جهانی نفت شرکت می کند، فراموش نمی کند که زیر روند مذاکرات درباره ریاض که همراه 
ه ایاالت متحده ب«برنامه هسته اي ایران هم مین کار بگذارد که در این زمینه با اسراییل تعامل تنگاتنگی دارد. در مقاله 

مکانیزم این فعالیت تشریح شده و نیز آمده است: »یران استخاطر فشار از سوي ریاض و تل اویو مخالف توافقات با ا
موضع گیري اسراییلی ها و سعودي ها به مانعی تبدیل شده است که اوباما نتوانست از آن عبور کند زیرا نه تنها «

یکا رمنافع ناوهاي هواپیمابر غرق نشدنی خاور میانه بلکه درآمد هاي چندین میلیاردي گروه هاي مالی و صنعتی آم
پشتیبان آن هستند. همانطور که بارها در تاریخ سیاست خارجی ایاالت متحده اتفاق افتاده است، سود ایران 

.»هراسی براي چندمین بار از عقل سلیم سنگین تر شده است

یزیتولی رئیس جمهور فعلی آمریکا که از دروغ گفتن و گمراه کردن دیگران دست بر نمی دارد (که این یک نوع کارت و
دمکرات هاي کاخ سفید شده است)، سعی می کند به وسیله حرکات دیپلماتیک بر خصومت با ایران سر پوش بگذارد. یکی از 
این کارها، نامه باراك اوباما براي علی خامنه اي رهبر معظم ایران بود که محتواي آن در تفسیر هیأت تحریریه تحت عنوان 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. »ي رهبر روحانی ایران پنهان شده است؟چه چیزي بین سطور نامه اوباما برا«
جالب توجه است که کاخ سفید و نمایندگان وزارت امور خارجه آمریکا تا کنون متن نامه اي را که باراك اوباما براي رهبر 

مکاتبات شخصی رئیس جمهور را تشکیل می روحانی ایران ارسال کرد، منتشر نکرده و استدالل نموده اند که گویا این پیام، 
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دهد که نباید فاش شود. ولی نمایندگان رسمی امریکا در کنفرانس هاي خبري و بریفینگ هاي بی شمار خود به قدري به این 
منامه اشاره کرده و چیز هایی را توضیح داده اند که این نامه دربر نداشت که به آسانی می توان محتواي آن را در ذهن مجس

کرد.

24البته معناي این پیام نسبتاً ساده است و آن این است که ایران باید در آستانه تاریخ «در این تفسیر آمده است: 
نوامبر موضع گیري خود را تا حدي تلطیف کند که موافقتنامه درباره برنامه هسته اي در مواعد تعیین شده به امضا 

ل آورد که سیاستمداران ایاالت متحده و غرب را به بررسی مثبت مسأله برسد. اوباما در عوض قول داد تالش به عم
.»شرکت تمام عیار ایران در برخی روندهاي خاور میانه و قبل از همه عراق و سوریه متقاعد نماید

کاري ی آشدر بعضی تفسیرهاي رسمی مربوط به قضیه ارسال پیام باراك اوباما براي علی خامنه اي رهبر روحانی ایران، ناراحت
تا کنون است ولی به هیچ یک از آنها پاسخ داده نشده است. ولی دلمان نمی 2009مطرح شد که این چهارمین نامه از سال 

وي به افشاگري کارهاي خود باراك اوباما تبدیل »مکاتبات شخصی محرمانه«خواهد با رئیس جمهور امریکا همدردي کنیم زیرا 
شده است: فقط ادعاهاي پر طمطراق در کار است که باید دورویی و خدعه و دست زدن به  سیاست بازي به جاي  سیاست را 

پنهان کند. متأسفانه نه تنها ایران بلکه تمام خاور میانه مجبور است تاوان این سیاست آمریکا را بدهد.

–روسی » قرارداد اتمی«که اوباما مشغول نامه نگاري بود، ایران و روسیه در روابط دو جانبه گام مهمی برداشته و در حالی 
ایرانی را به امضا رساندند. روشن است که این قرارداد از نظر اقتصادي هم سودآور و هم متقابالً سودمند است زیرا مسکو به 

ت یافته است در حالی که تهران در آینده نزدیک موفق می شود مسأله تأمین انرژي انحصار در عرصه انرژي هسته اي ایران دس
ن ای«براي دور جدید صنعتی سازي خود را حل نماید. و اما بعد سیاسی این رویداد را می توان با این جمله کوتاه وصف کرد: 

.»خبر غرب را تکان داد

اکبر صالحی به امضا رسید، از نظر فنی بسیار حجیم است. قرارداد بسته اسنادي که در مسکو توسط سرگئی کري ینکو و علی
درباره ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید که ناظر بر ساخت دو واحد اتمی با امکان افزایش این تعداد تا چهار 

ا قرار است دو نیروگاه اتمی با پژوهش ها در دو میدان دیگر برگزار خواهند شد که آنج2015واحد است. تا ماه مارس سال 
ظرفیت کمتر ساخته شوند که هر یک از آنها دو واحد خواهند داشت. امضاي این اسناد هم بسیار مهم است که سوخت هسته 
اي براي نیروگاه هاي اتمی ایران در طول تمام مدت بهره برداري از هشت واحد جدید در روسیه تولید خواهد شد. سوخت 

ده نیز به کشورمان براي فرآوري و نگهداري اعاده خواهد شد. ولی بنا به توافقات مقدماتی، قرار است در هسته اي مصرف ش
آینده مصلحت اقتصادي و امکان تولید عناصر سوخت هسته اي در ایران بررسی شود.

وز دهد و دروغ غرب می تواند تا دلش بخواهد اظهار تعجب کند، خشم شیطانی از خود بر«در متن تفسیر آمده است: 
بگوید. غرب هرگز این واقعیت آشکار را به رسمیت نخواهد شناخت که مابقی جهان و از جمله مسکو و تهران 
آشکارا از دروغ گویی ها و استاندارد هاي دوگانه آن به تنگ آمده اند. در حقیقت امر، این مشکل خود غرب است. 
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داد اتمی بین روسیه و ایران به روند پر کردن بیانیه هاي شراکت ولی براي ما این امر اهمیت بیشتري دارد که قرار
بین دو کشور با محتواي واقعی تحرك اولیه بخشیده است. این مهم ترین جنبه سیاسی موافقتنامه هایی است که 

.»در مسکو به امضا رسیدند

یل دادند، در حال تغییر و تحول مستمر را تشک»ایران معاصر«تحوالت و موضوعاتی که هسته شماره جدید سی و هشتم مجله 
هستند. آنچه که در این شماره گفته نشد، حتمًا به موضوع شماره بعدي تبدیل خواهد شد. ولی باید به یک نکته دیگر هم 

از مقاالت مجله واقعاً خوشم می آید... «اشاره کنیم. یکی از خوانندگان این مجله ضمن تفسیر شماره جدید آن نوشت: 
این متون که قطعاً پیش پا افتاده نیستند، براي من سرگرمی دلنشینی است. مدتهاست که چیزي مطالعه خواندن

نمی کنم زیرا از کلمات کلیشه اي و جمالت عمومی و بی محتوا و بدون هیچ گونه درك معناي ژرف مسایل به تنگ 
»آمده ام. از کار و زحمت شما متشکرم!

ی و بهترین پاداش براي هیأت تحریریه است. از همگی شما به خاطر اعتمادي که ابراز می کنید، این اظهار نظر باالترین قدردان
جوابگوي این اعتماد باال باشند.»ایران معاصر«متشکریم و سعی خواهیم کرد که شماره هاي بعدي مجله 
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 جهان مالی آینده

 یورویتسکی والدیمیر و صفروف رجب

 

 هب کنند می سعی سیاسی کارشناسان و تحلیلگران اقسام و انواع

 سرعت به سمت کدام به ما جهان که دهند پاسخ سئوال این

. است جهان حرکت مایه تضادها غلتد؟ می حتی و کند می حرکت

 منشأ حرکت، گیری جهت باید سئوال این به دادن پاسخ برای

 مصائب اکثر. داد تشخیص را معاصر جهان اساسی تضاد و حرکت

 اینک، و. هستند اساسی تضاد این انعکاس تنها معاصر مناقشات و

 است؟ شده نهفته ای زمینه چه در معاصر جهان تضاد مهمترین

. است مالی امور و پول عرصه در تضاد این: است چنین ما پاسخ

 .باشد می تضادها مرکزی گره است، جهانی مالی نظام که جامائیکا ارزی نظام

 جامائیکا ارزی نظام

. هاستکشور بین مالی روابط برقرار جهات جهانی پول صورت به کشورها بعضی ملی پول از استفاده جامائیکا، ارزی نظام کنه

 های ارز. هستند کشورها گونه این ازجمله سوئیس و ژاپن بریتانیا، اروپا، اتحادیه کمتر اندازه به و متحده ایاالت همه از قبل

 یکاجامائ ارزی نظام از اساسی برداران بهره این به یافته توسعه اصطالح به کشورهای برخی. شوند می نامیده رزرو ارزهای آنها

 سپس و کرده مبادله ارز جهانی بازار در الذکر فوق کشورهای ارزهای با را خود ملی ارزهای توانند می آنها زیرا شوند می ملحق

 .نامند می آزاد تبدیل قابل ارزهای را آنها ارزهای. شوند کاالها جهانی بازار وارد

 هستند موظف رزرو ارزهای دارنده کشورهای. شوند می استثمار جامائیکا ارزی نظام وسیله به عمل در دیگر کشورهای همه 

 های رزشا کشورها این لذا و. کنند فعالیت جهانی مالی بازار در بتوانند آنها ارزهای تا باشند داشته منفی خارجی بازرگانی تراز

 دیگر، عبارت به. شوند می صادر «چی هیچ از» آنها های بانک توسط که خرند می خود ملی پول با را دیگر کشورهای مادی

 کشورهای بین حدودی تا که پردازند می را باجی( رزرو ارزهای) جهانی – ملی های ارز کنندگان صادر به «سوم جهان» تمام

 .شود می تقسیم فورکس بازار طریق از تبدیل قابل ارزهای دارای و یافته توسعه

 به) آمریکا سرزمین از خارج در آمریکایی ارز حجم ها، برآورد برخی به بنا که شود می روشن آنجا از باج این وحشتناک ابعاد 

 یارانه مبلغ همین به جهانی اقتصاد از متحده ایاالت. رسد می دالر)!!!(  میلیارد هزار چهارصد به( «اروپایی دالر» اصطالح

 دست جبا این تقسیم در که است کشورهایی همه زندگی باالی سطح و کشور این قدرت و ثروت اساس این. است کرده دریافت
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 هبلک متحده ایاالت خود با نه مسأله این. است سوم جهان کشورهای از مالی برداری بهره جهانی مکانیزم مهمترین این. دارند

 .دارد ارتباط جامائیکا ارزی نظام دیگر، عبارت به یا جهانی مالی نظام با

 هب متحده ایاالت. آورد خواهد ارمغان به شدیدی های تکان متحده ایاالت برای ها یارانه این کاهش بلکه رفتن بین از تنها نه

 در متحده ایاالت سیاست منطق. آورد خواهد و آورده عمل به را خود های تالش نهایت امر این از پیشگیری برای علت همین

 هبرانر بردن بین از زمینه، این در دگراندیشی گونه هر کنی ریشه سیاست، این هدف که دارد ارتباط امر همین با جهانی سطح

 متحده ایاالت رفتار. باشد می آنها از جانبه همه دفاع و خود های نشانده دست آوردن کار روی و شده که بهایی هر به سرکش

 از نه باید گرانه غارت نظام این بردن بین از برای. است جامائیکا ارزی نظام از حفاظت آن و دارد روا فرمان عامل یک جا همه

 .برد بین از را جامائیکا ارزی نظام تمام بلکه کشید دست دالر

 جامائیکا ارزی نظام با مبارزه

 مناقشات راکث منشأ و تمدن توسعه راه سر بر مانع مهمترین به زیرا است نابودی به محکوم تاریخی لحاظ به جامائیکا ارزی نظام

 یرونب برداری بهره عرصه از تدریج به را آن توان می فقط. برد بین از آن یک در را آن توان نمی ولی. است شده تبدیل جنگی

. اشدب نداشته اعتبار جامائیکا ارزی نظام قوانین آنجا که آورد وجود به جامائیکایی غیر مناطق جهانی مالی فضای در و کرد

 انهافس مرغ تخم همان و آمریکا نقطه ترین حساس این زیرا کرد خواهد وارد نیرومندی ضربه متحده ایاالت به مناطق این ایجاد

 .است شده متمرکز کشور این توانمندی تمام آن در که است ای

 ارز از هک است کشورهایی ای منطقه مالی اتحادیه یی،جامائیکا غیر منطقه معناست؟ چه به ییجامائیکا غیره منطقه ببینیم

 مناطق با ییجامائیکا غیر مناطق اصولی تفاوت. کنند می استفاده کشورها بین مالی معاشرت برای ییجامائیکا غیر ای منطقه

 چیست؟ دیگر هم با آنها ارزهای و ییجامائیکا

 تواند یم کشوری هر. است نشده ثبت حقوقی لحاظ به که است برخوردار کاربرد نیافته تشکل فضای از جامائیکا ارزی نظام -2

 برابر در رزرو ارز کننده صادر حال درعین. شود ملحق بدان رزرو، ارز کننده صادر کشور کردن مطلع بدون حتی و اجازه بدون

 هب دالر طریق از مالی لحاظ به متحده ایاالت که شود می پارادکس این باعث امر همین. پذیرد نمی تعهدی هیچ آن کاربران

 ولی. کنند می دنبال را آمریکا نابودی حتی و زدن لطمه هدف که کند می خدمت هایی سازمان و کشورها یعنی خود دشمنان

 .شود می تعیین کاربران بین توافقات در که دارد کاربرد محدود فضای ییجامائیکا غیر ارز

 همزمان کشورها استفاده مورد ارز آن در که گذاشت نمایش به را ای منطقه مالی اتحادیه جدید نوع اروپایی مالی اتحادیه -1

 اتحادیه عضو کشورهای ملی ارزهای جای تواند نمی و است ای منطقه ارز ییجامائیکا غیر ارز. باشد می هم آنها داخلی ارز

 .بگیرد را مربوطه ارزی
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 مجازی ارزهای بلکه ندارند مادی جلوه اروپایی ارز و ییجامائیکا ارزهای خالف بر ای منطقه ارزی های اتحادیه ارزهای -8

 شورهاک بین مختلف طرق از توانند می ییجامائیکا ارزهای اگر. شوند می توزیع بانکی های نظام طریق از تنها و بوده ها حساب

 رزیا اتحادیه محاسبات مرکز طریق از فقط ییجامائیکا غیر ارز نمایند، استفاده بانکی مختلف ساختارهای از و شوند جابجا

 هر. دارند کارگذاری های حساب مرکز این در عضو، کشورهای مرکزی های بانک همه که شود جابجا تواند می ای منطقه

 مرکز – کننده پرداخت کشور مرکزی بانک – کننده پرداخت بانک: شود می انجام ذیل مسیر در کشورها بین پرداختی

 ای قهمنط ارزهای کاربرد مؤثرترین وسیله بدین. پرداخت گیرنده بانک – پرداخت گیرنده مرکزی بانک – اتحادیه محاسبات

 .شود می حاصل

 ریبراب نرخ. شود می تعیین کشور خود توسط کامل طور به ای منطقه ارز به حقیقی و حقوقی اشخاص دسترسی های راه -4

 مرکز هب. استثنایی مورد یک با ولی شود می تعیین مستقل طور به اتحادیه عضو هر توسط ملی ارز به نسبت ای منطقه ارز

 نمی اجازه مرکز این لذا و نشده اعطا ها وام پرداخت حق کند، می ایفا را محاسبات مرکزی بانک وظایف که اتحادیه پرداختی

 ینح در ای منطقه ارز نقدینگی حجم وسیله بدین. باشد صفر زیر ملی های بانک کارگذاری های حساب در پول مقدار که دهد

 .ماند می ثابت استفاده

 منطقه ارز ارزشیابی نوع این ولی. باشد استوار آنها از بخشی یا ملی ارزهای همه سبد بر تواند می ای منطقه ارز برابری نرخ  -5

 و شده مرتبط ای منطقه ارز یک ارزش با ای منطقه ارز ارزش که است راحت خیلی. سازد می دشوار لغایت را آن کاربرد ای

 معلوم اینجا از. دشو گرفته نظر در اقتصاد بزرگترین با کشوری منظور این به که است بهتر که است بدیهی شود برقرار آنها برابر

. گردند می تشکیل بزرگ کشورهای دور که کنند فعالیت وجه بهترین به توانند می ای منطقه مالی های اتحادیه که گردد می

 آمریکای هاتحادی چین، پیرامون شرقی و جنوبی آسیای اتحادیه روسیه، مرکزیت به اورآسیایی اتحادیه به توان می مثال عنوان به

 .کرد اشاره غیره و برزیل پیرامون التین

 پول این که کند می دریافت را ای منطقه پول محاسبات مرکز در خود مرکزی بانک کارگذاری حساب به کشوری هر  -7

 مرکز سیلهو بدین. شود می منتشر بندی سهمیه مکانیزم اساس بر آن عضویت به کشوری پیوستن یا اتحادیه تشکیل ضمن

 میمحک ارتباط ای منطقه ارز با آن ارز که کشوری. شود می برخوردار هم پول انتشار مرکز حقوقی وضع از ای منطقه محاسبات

 ها اتحادیه این. کند می دریافت ای منطقه ارز مرکز، کارگذاری حساب در خود سهم چارچوب در دیگر کشور مانند نیز دارد،

 منتشر را زار بیشتر مقادیر بندی، سهمیه ویژه شرایط به توجه با توانند می عضو کشورهای تصمیم به بنا و توسعه موازات به

 عیینت ارز این دارنده. شود می طرف بر ای منطقه مالی اتحادیه اساسی ارز با رزرو ارزهای بین شباهتی هر وسیله بدین. کنند

 از لعم در کارکرد این. کند می منتشر را خود ارز مالی اتحادیه تمام امر، حقیقت در. نیست ای منطقه ارز کننده صادر کننده

 .شود می عملی محاسبات ای منطقه مرکز توسط ای منطقه ارز انتشار طریق

 نظام یجادا هنگام به که است نزدیک «کینس مینارد جان» های اندیشه به ییجامائیکا غیر ای منطقه ارز فعالیت سیستم این

 واقعاً ولپ المللی بین صندوق اعضای نفع به جهانی ارز عنوان به دالر انتشار گونه این که افزود باید. بود شده مطرح وود-برتون
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 رزرو رزا عنوان به دالر از یکجانبه استفاده به و کشید بطالن خط مکانیزم این دور متحده ایاالت آن از بعد ولی. بود شده انجام

 نگج جریان در دیده آسیب کشورهای برای مارشال طرح اساس بر اول مرحله در متحده ایاالت که نماند ناگفته البته. پرداخت

 .بود کرده صادر را دالر مکمل مقادیر دوم جهانی

 برای امر همین. شود می برقرار جهانی رزرو ارزهای وسیله به ای منطقه مالی اتحادیه عضو غیر کشورهای با مالی روابط -3

 نطقهم ارز اتحادیه، عضو کشورهای با مالی های تماس برای. کند می فراهم امتیازات دیگر کشورهای به نسبت اتحادیه اعضای

 ارز این آوردن دست به هم آینده در ولی. شود می گذاشته کشورها اختیار در رایگان طور به اول مرحله در که است الزم ای

 رایب شدید شرایط و فشرده رقابت آنجا که کاالست جهانی بازار از جهانی ارز دریافت تا است تر راحت خیلی ای منطقه بازار از

 ارز هک ای فروشنده به نسبت شود، راضی ای منطقه ارز قبول به باشد حاضر که ای فروشنده لذا. است مطرح کاال کیفیت

 و یراحت علت به داخلی بازرگانی تبادالت بنابراین،. داشت خواهد امتیازات است، دسترسی قابل کمتر که بخواهد را جهانی

 به ضعو این. شد خواهد عضو کشورهای اقتصاد اعتالی و رشد موجب و یافته توسعه تر سریع ای، منطقه ارز به بهتر دسترسی

 خارجی هانج به نسبت اتحادیه این برای امتیازات بلکه نیست کار در شده تعیین قبل از امتیاز گونه هیچ زیرا است همه نفع

 ای منطقه مالی های همکاری عرصه از دارد، رواج رزرو ارزهای اساس بر مالی روابط در که مالی استثمار پدیده. شود می ایجاد

 .گردد می زدوده

 میاریه شورای اعضای و بالتیک کشورهای که است طبیعی. است شده تشکیل اورآسیایی مالی اتحادیه که کنیم فرض -9

 عضو وانندت نمی دارند، اقتصادی روابط دیگر اورآسیایی کشورهای و روسیه با ولی اند شده اروپا اتحادیه عضو که سابق اقتصادی

 وروی نظیر رزرو ارزهای اساس بر فقط تواند می کشورها این با مالی روابط اورآسیایی مالی اتحادیه تشکیل پی در. شوند آن

 رایب. شد خواهد دار خدشه کشورها از دسته دو این بین روابط لذا و دارند کم یورو اورآسیایی اتحادیه اعضای ولی. شود برقرار

 آنجا منظور این به که داد را خارجی کشورهای این با روابط در ای منطقه ارز از استفاده اجازه توان می روابط این ازسرگیری

 قح کشورها این ولی شود می باز حساب ای منطقه محاسبات مرکز در وابسته اعضای برای. شود ایجاد وابسته عضویت باید

 ابستهو اعضای دیگر، سوی از. کنند کسب ای منطقه بازار از را پول این باید آنها. کنند دریافت ای منطقه رایگان پول ندارند

 تهوابس اعضای برای رزرو ارز به ای منطقه ارز عمل، در. کنند تجارت ای منطقه ارز به فقط اتحادیه اعضای با نیستند موظف

 ایاعض برای باشد، بیشتر چه هر آنها ذخایر و کنند استفاده ای منطقه ارز از بیشتر هرچه وابسته اعضای. شود می تبدیل

 تریبیش ارز باید حقیقی اعضای امر نهایت در. کند نمی تغییر ارز این عمومی حجم زیرا ماند می کمتر ای منطقه ارز حقیقی

 ضایاع حساب به پول این که است بدیهی. کرد خواهند دریافت رایگان طور به هم را جدید پول حقیقی اعضای. کنند منتشر

( هستند ای یافته توسعه کشورهای که) وابسته اعضای مالی استثمار معنی به عمل در امر این. شد خواهد دریافت وابسته

 قطری از توانند می سوم جهان کشورهای حاال و شود می برگردانده عجیبی طور به مالی استثمار دیگر، عبارت به. بود خواهد

 .بزنند دست یافته توسعه کشورهای مالی استثمار به خود اتحادیه در ییجامائیکا غیر ارز گیری کار به
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 غیر ای منطقه ارزهای اساس بر ای منطقه مالی اتحادیه مالی جدید های مکانیزم گیری کار به کردیم، مشاهده که همانطور

 است ممکن. بود خواهد آن اعضای همه نفع به اتحادیه در شرکت که شود می اتحادیه اعضای همه توسعه موجب ییجامائیکا

 غیره و حقوقی تولیدی، صنعتی، گمرکی، اقتصادی، موضوعی ای منطقه های اتحادیه طبیعی طور به مالی اتحادیه اساس بر

 .شد خواهد کشورها همه توسعه موجب امر این که شوند تشکیل

 جهانی مالی نظام توسعه بعدی های راه

 و یافته خاتمه ملی پولی نظام با حاکمیت حق دارای و مستقل های دولت به جهان مالی تجزیه روند که داد احتمال توان می

 های اتحادیه. شد خواهد آن اولیه مرحله مالی نظام شدن ای منطقه مرحله که شود مالی همگرایی جدید عصر وارد بشریت

 خواهد منقبض پیش از بیش دیگر رزرو ارزهای و دالر کاربرد عرصه که حالی در شد خواهند ایجاد ای فزاینده ای منطقه مالی

 اهدخو پس را خود دالرهای متحده ایاالت و گشته باز منشأ  کشورهای به دالر و یورو دالر، به احتیاج کاهش شرایط در. گردید

 رزرو ارز عنوان به دالر از استفاده قرن یک به قریب طی که کند بازپرداخت را هایی بدهی شد خواهد مجبور آمریکا. گرفت

 رورز ارزهای کنندگان صادر برای وضع این. بود خواهد حساس بسیار متحده ایاالت برای روند این. است شده انباشته جهانی

 .آمریکا از کمتر ولی داشت خواهد حساسیت هم دیگر

 منطقه ارزهای اواًل،. شد خواهند شروع جدید فرآیندهای و شده مملو ییجامائیکا غیر ای منطقه مالی های اتحادیه از جهان

 .گرفت خواهد را ملی ارزهای جای تدریج به ای منطقه ارز. شد خواهند گرفته کار به مالی داخلی گردش در پیش از بیش ای

 اتحادیه عضو کشورهای ملی ارز همزمان یورو ای منطقه ارز آن در که شد خواهد تکرار اروپا اتحادیه نمونه دیگر، عبارت به

 مالی های اتحادیه کردن اروپایی روند لذا. است نقدی غیر ای منطقه ارز که است این مهم فرق ولی. است شده اروپایی مالی

. بود خواهد پولی های فناوری توسعه جدید مرحله به گذر معنی به و شده پول نقدی غیر گردش گسترش موجب ای منطقه

 .دارد احتیاج یورو کردن نقدی غیر و خود پولی نظام کردن اروپایی به هم اروپا خود که است بدیهی

 ییجامائیکا غیر اصول مبنای بر تردید بدون که است ای منطقه های اتحادیه بین مالی های تماس برقراری شامل دوم روند 

 یا منطقه ارزهای بودن نقدی غیر ولی کرد پیشبینی را ها تماس این مشخص چگونگی بتوان مشکل. شد خواهند برقرار

 جهانی پول اساس بر جهان مالی وحدت کردن، ای منطقه غیر روند این پایان در. کرد خواهد تسهیل را ها تماس این برقراری

 .بود خواهد دیجیتال واحد ارز عصر این که گردید خواهد خود تمدنی توسعه جدید عصر وارد بشریت. شد خواهد برقرار

 دارد؟ می بر را اول گام کسی چه

 منطقه الیم اتحادیه اولین و برداشته را اول گام باید کسی ولی. است گرفته قرار فراگیری مالی تحوالت آستانه در جهان اینک و

 هر صومتخ با تردید بدون که بردارند را گام این بتوانند برزیل یا هند نظیر بریکس اعضای که است بعید. دهد تشکیل را ای

 دبکشانن چالش به را آمریکا دهند اجازه خود به توانند نمی کشور دو این. شد خواهد روبرو متحده ایاالت طرف از بیشتر چه
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 الیم اتحادیه ولی. بکند را کار این تواند می چین. کرد خواهد پا بر ای قهوه یا نارنجی انقالب ها کشور این در آمریکا که چرا

. ستنی آن سیاسی تمایالت و چین ذهنیت جوابگوی قطعاً  متأسفانه امر این که است استوار همگانی سود و عدالت اصول بر

 را دیدج جهان به راه کردن باز رسالت روسیه برای الهی مشیت. است کشانده چالش به را آمریکا کنون تا که است روسیه تنها

 حضور هک شود هم ایران بلکه سابق شوروی کشورهای تنها نه دربرگیرنده باید اورآسیایی مالی اتحادیه. است گرفته نظر در

. کرد مقابله آن اقمار و آمریکا های تحریم با مؤثر طور به توان می اتحادیه همین طریق از. است الزامی اتحادیه این در ایران

 یدسترس مقررات ایران و روسیه آن از بعد مثال، عنوان به. شد خواهد شروع جهان مالی تصویر در ای ریشه تغییرات آن از بعد

 .کرد خواهند تعیین را بزرگ اورآسیایی اتحادیه بازار به اروپایی کشورهای جمله از و آن اقمار و آمریکا
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دارد؟احتیاجهمکاريطرفوشریکعنوانبهروسیهبهروحانیحسنآیا
نیکالیفایگور

تحریکحدوديتاشد،گنجاندهمقالهاینعنواندرکهسئوالی
خاطرتمرکززیرااستدركقابلسئوالاینالبته. استآمیز

امضايباتأخیرغرب،باروابطدرایرانجمهوررئیسدولت
دوغریبوعجیباظهاراتروسی،–ایرانیبزرگهايقرارداد
شنیدهاسالمیجمهورينفتوزارتطرفازمرتباًکهپهلویی

حسنبرايکهکنندمیایجادرابرداشتاینهمگیشوند،می
اهمیتدومردهبهمسکوباهمکاريمسایلويتیموروحانی
.استشدهمنتقل

تیمبرايهموروحانیحسنخودبرايهمگذشت،ایرانجدیدجمهوررئیستحلیفروزازکهماهیسهوسالیک
وخطراتسلسلهکشور،داخلدرسیاسیشدیدهايمناظره. بودسختیآزمایشاتزمانوي»گرانحسابوهاتکنوکرات«

یمرخدیگريازبعدیکیکهالمللیبینوداخلیهايبحرانپاکستان،تاعراقازایرانمرزهايامتداددرجدیدتهدیدهاي
وآمریکاهايوعدهوهاحرف. نیابدتحققويانتخاباتیبرنامهمفادازیکهیچامرحقیقتدرکهشدندباعثهمگیدادند،

انعربستواسراییلیعنیمنطقهدرایرانسنتیحریفانولی. استماندهباقیوعدهوحرفسطحدرآمریکاغربیمتحدان
منطقهردسجنگتاآوردندعملبهراخودهايتالشنهایتعکس،بربلکهندادندپاسخگفتگوپیشنهادبهتنهانهسعودي،

.شودمیشروعجنگگرمفازآنازبعدکهشودنزدیکقرمزخطآنبهاي اقتصادولیشدهمصرفزیاديحددرمدتاینطیبود،شدهاعطاويتیموروحانیحسنبهکهملیاعتماد»بزرگوام«
سیاستاشتباهاتبهتوانستمیپیشماهششتافعلیدولتکهحالیدر. داردقرارآلودتبحالتدرهمچنانکشور

رخریداخودرفتارتوجیهبرايهاتالشایناکنونکند،استنادسابقجمهوررئیسنژاداحمديمحموداجتماعیواقتصادي
،کنندمیوکردهايجانبههمهحمایتروحانیازکهکشورگروهیهايرسانهوسیاستمداراننیزوجمهوررئیستیم. ندارد
استایراناساسیمشکلایرانیضدهايتحریمکهکاشتندرااعتقاداینجامعهاذهاندرآنها: شدندمرتکبرایجاشتباهیک

واملعبایدمذاکراتاینموفقیتتأمینبرايکهشودحلغرببامذاکراتراهازسریعنسبتاًتواندمیمسألهایناینکهو
درهرانتفعالسیاستوروسیهباشراکتبهتمایلتردیدبدونآنهامیاندرکهکردبرطرفرابیشتريچههرکنندهناراحت

ويربرجمهوريریاستمقامبهشدنانتخابروزهمانازروحانیحسنکهبگوییماگر. استذکرشایانمیانهونزدیکخاور
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اشتدشباهتسندانوپتکبینروزمرهاقامتبهاوکارامر،حقیقتدرکهچراگفتیمکمکرد،میحرکتباریکطنابیک
.بودپتکحکمدرتهرانحقدرمتحدانشوآمریکارفتاروکردهایفاراسنداننقشایرانداخلیاوضاعکه

»طلباناصالح«و»کارانمحافظه«بین

نفیمعواقببهبایدکردیم،اعالمويدولتوروحانیاشتباهرینمهمتراغربباگفتگوازحدازبیشتوقعاتآنکهازبعد
عمر. بودنشدهاعمالنژاداحمديمحمودزماندرایراناسالمیجمهوريعلیههاتحریم. کنیماشارههماشتباهایناساسی

بازولیسختیبهمدتاینطیایراناقتصاد. کردسرنگونراشاهکهاست1979سالاسالمیانقالبعمربرابرهاتحریماین
برایراناقتصاد. دهدنشانخودازرارشدپایدارهايشاخصهوکردهغلبهخارجیهايمحدودیتبراستگرفتهیادهم

.شدمبتنیهاتحریمزدندورسیستمباهمراهطبیعیمنابعازاستفاده

آمدمینظربهکه2011سالهرمزبحرانمرحلهدریعنیآنايمنطقهمتحدانوغرببارویاروییاوجدرحتیکشوراین
بهتیابیدسبهموفقوداشتهدسترسیهافناوريجدیدترینبهاست،ماندهباقیایرانبهضربهتاشماريانگشتساعاتکه

کهکردفراهمرا»مقاومتاقتصاد«نظریهموفقیتبااجرايموجباتامرهمین. گردیدباالهايفناوريدرجديپیشرفت
صادراتبهوابستگیکاهشوجدیدصنعتیواحدهايایجادرشد،داخلیمنابعآندروشدهاعالمایرانروحانیرهبرتوسط
.گرفتقرارتأکیدموردانرژيهايحامل

هسرمایوروداثربرکشوراقتصادبعديجهشیرشدوهاتحریمسریعرفعازایرانتجارازبخشیحدازبیشتوقعاتولی
این. شودکندمقاومتاقتصادنظریهعملیاجرايکهشدباعثایرانی،بازاربهغربیهايشرکتورودوخارجیهايگذاري
فقطافرادیناالبته. کردندحبسسینهدرنفسانتظارحالتدرگویاایرانبازرگانینخبگانازبخشیولینشدردرسماًنظریه

رانیروحادولتوقفهبیآنها. شدندفعالالعادهفوقسیاسیاموردرولیایستادندبازحرکتازبازرگانیفعالیتزمینهدر
ایرانايهستهپروندهدربارهمذاکراتغرب،هايخواستبهبزرگهايگذشتازنظرصرفحتیتادهندمیقرارفشارتحت

.ببردپایانبهزودترهرچهرا

حقیقتدر. نامندمیطلباناصالحوکارانمحافظهبینرویاروییمعموالً راآنکهدادرخمناقشهاولینکهبودهمانجادر
نند،ککارهاتحریمشرایطدراندگرفتهیادومندندعالقهداخلیصنایعوتولیدتوسعهبهکهنخبگانیطرفیکازامر،

هايحاملصادراتومالیمعامالتبهکهکردندشرکتآندرنخبگانیدیگر،سوياز. بودندمناقشهاینکلیديکنشگران
اساسمتفاوتعلتدو. شداضافهرویاروییاینبهکهاستاجتماعیجديمسألهجوانان،گراییفعال. دارندگرایشانرژي

دراقعیواندازچشمخودبرايعلتهمینبهوکنندپیدااشتغالتوانندنمیجواناناکثر. دهندمیتشکیلراجوانانفعالیت
ومانزدوبینحالتاین. دارندايپردهبیعالقهغربیمصرفیجامعهبهمتمولهايخانوادهازاقلیتولی. بینندنمیپیش
هبراآنوشودمیروحانیدولتجدينگرانیباعثها،تحریمبدونیاهاتحریمتحتیعنیتوسعهبعديراهمورددرابهام
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گرانحسابوطلباناصالحتیمکههمینجاستدر. نمایندمیوادارخارجیسیاست»هايجبهه«درهاحلراهجستجوي
.اندگرفتهدردناکیدرسغرباز

واهیهايخیالازرهایی

رهاییزمان«جمهوريریاستتیمبرايوويبرايروحانیجمهوريریاستدورهازماهسهوسالیکاینامر،حقیقتدر
عالقهمعینیموقعازروحانیدولت. آمدعملبهغربرفتاربرکتبهصرفاًرهاییاینکهاستشده»واهیهايخیالاز

شاهدهمچیزيچهمدتاینطولدر. کردارزیابیواقعیتازبیشترراتهرانباروابطبهبودبهآناروپاییشرکايوواشنگتن
وشدندمیمطرحجدیدهايشرطوجدیدهايخواستایرانبامذاکراتدرولیدادمیتنهاگذشتبهایرانشد؟می

دربارهگوگفتبهایران. شوندگنجاندهايهستهبرنامهباارتباطفاقدمسایلهاگفتگوروزدستوردرکهآمدمیعملبهتالش
مسألهایران. کردندمیحذفمذاکراتروندهايهمهازپردهبیرااسالمیجمهوريولیکردمیدعوتعراقوسوریه

ورطبهتقریباًدهد،میکاهشراافغانستاندرخودحضورگویامتحدهایاالتکهاآلنحتیولیکردمیمطرحراافغانستان
.شودمیگرفتهایرانابتکاراتجلويکامل

پتامبرسماهحادثهیکحتیولیکردتشریحوتمدیدراگذشتهسالیکطیغربدوستانهغیرهايگاماینلیستتوانمی
ازيسسالمبرنیویوركدرروحانیحسنبامالقاتدرکهاستکمرونشرکتباجنجالمنظورم. کندمیکفایتجاريسال

تروریسمازحمایتبهراایرانملل،سازمانعمومیمجمعتریبونپشتازآنازبعدساعتچندولیکردمیتأکیدروابط
درست. کردنددوپهلوییبازيتهرانبالندنوواشنگتنکهشوددركواقعیتاینتاکندمیکفایتحادثههمین. نمودمتهم
.خواهدمیرامیانهخاوردرخوداقمارازدیگریکیبلکهاسالمیجمهورينهغربولیاستمندعالقهایرانبهغربکهاست

ریاضواویوتل. شودمیتأسفباعثبیشترهمبازهاسعوديواسراییلواشنگتن،ايمیانهخاورمتحدانسیاستوضعیت
سالیکیطکهسعودي–اسراییلیائتالفشرایطایندرکهکردندتعبیرآشکارضعفعنوانبهراگفتگوبهتهرانتمایل

نتیسسردجنگهايروشتلفیقباتاآوردمیعملبهراخودهايتالشنهایتاست،گرفتهخودبهمشخصیشکلگذشته
ودهرانبیرونمنطقهازراایرانخود،سیاستابزارعنوانبهسنیوشیعهرویاروییتحریکباوگرمجنگابزاروايمنطقه

.کنندقمعوقلعراعراقوسوریهلبنان،درایرانمتحدان

اییلیاسرهايالبیبرسند،توافقبهغرببااندکردهسعیويتیموروحانیحسنکهمدتیطولدرکهکردفراموشنباید
کنوناکهالبیهمیننمایندگان. کنندنمیفروگذاريتالشیهیچازمذاکراتکشاندنناکامیبهبرايآمریکادرسعوديو

طرحمرااندیشهاینکنند،میجهدوجدآمریکامهمکمابیشسیاستمدارانهمهوکنگرهاعضاياذهانبرگذاريتأثیربراي
همههاندیشهمینکهبودنخواهدیکجانبههايتحریملغومعنیبهايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهامضايحتیکهکردند

.کندمیمعنیبیراتوافقات
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روحانیبرايعینیضرورتعنوانبهروسیه

استدادهانجامراممکنکارهرمسکو. بودخواهدایرانجمهوررئیسبرايحقیقتلحظهنوعیکجاري،سالنوامبر24روز
وفرآوريجهتایرانشدهغنیاورانیومتمامسنداینامضايصورتدرکهاصلاینپذیرشبازیراشودامضاموافقتنامهتا

.استشدهرفعالمللیبین5+1گروهوتهرانبینروابطدرجديمسألهآخرینشد،خواهدارسالروسیهبهتبدیل

کردهفراهمراالزمموجباتهمهمتحدمللسازمانامنیتشورايایرانیضدهايتحریمرفعبراياقلحدروسیهاقداماین
.نیستجالبچندانفعالًکهاستدیگريموضوعکرد،اعمالمختلفمراحلدرغربکهايیکجانبههايتحریماماو. است
دستبهايکنندهقانعدالیلخودجمهوريریاستمدتطولدرروحانیحسنکهاستایندارد،بیشترياهمیتکهآنچه
مسأله. استماندهباقیراهبردياولویتتهرانبرايروسیهباشراکتباشد،جذابقدرهرچهغربهايوعدهکهاستآورده
این. ندکمیفراهمواقعیموجباتدیپلماتیکبزرگپیشرفتبرايایرانیاورانیومزمینهدرمسکواقدامکهنیستاینحتی

همرااینحتی. کردمتوقفراداعشامانبیحمالتعراقدرروسیتهاجمیهايجنگندهموقعبهکاربردکهنیستهم
عواملاینهمه. کندمیایستادگیهمچنانمسکواصولیگیريموضعبرکتبهزیاديحددرسوریهکهکنیمنمیذکر

تصمیماتاتخاذنظرازردهایناداراتازیکیتنهاروحانیدولتکهایرانحکومتیعالیردهمسئولینکهدارنداهمیت
تصادياقتوسعهواقعیهايطرحکهاستاینکاراصل. اندکردهقدردانیوجهبهترینبهروسیهرفتاراینازباشد،میراهبردي
فاًصرتواندمیفنینظامیهمکاريوباالهايفناورينقل،وحملانرژي،بخشگستردههايبرنامهوایراناسالمیجمهوري

.شونداجراروسیهباهمکاريراهاز

انیایرمقاماتضدروسیگرایشنوعیکنشانهعنوانبهآنهادربارهدارنددوستغربوروسیهدرکهنفتوزارتبیاناتهمه
راخودشده،کهبهاییهربهغربباتوافقبهرسیدنآرزويخاطربه»طلباناصالح«کهاستبستیبننشانهکنند،بحث
ادرصکشورهايسنتیهايسهمیهمجددتقسیمدستخوشگازبازاروکردهافتنفتهايقیمتکهاکنون. اندانداختهبدان

واهدنخایفامهمینقشاسالمیجمهورياقتصادسازيسالمنظرازبازار،اینبهایرانیانرژيهايحاملانداختناست،کننده
نخواهدکفایتاجتماعیاختالفاترفعجملهازوفوريمسایلحلبرايحتیشود،دریافتصادراتاینازکهپولیوکرد
.کرد

******

ولتدبرايمبرمضرورتبهدوبارهراهبرديلحاظبهروسیهباروابطتحکیمخطدورچنداننهآیندهدرکوتاهی،مکثازبعد
ايهوعدههمهازنظرصرف. نباشندراضیخطاینازدولتهیأتافرادبرخیشایداینکهولوشدخواهدتبدیلروحانیحسن
کهکردخواهددنبالراايپدیدهبهایراناسالمیجمهوريکردنتبدیلهدفهمیشهایرانحقدرآنکارهايهمهغرب،

.نیستایرانمردممنافعوایرانیفعلینخبگانمنافعجوابگوي
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برايپیامارسالباباشدبودهامیدوارآمریکاجمهوررئیساگر
برنامهدربارهموافقتنامهامضايوتداركروندایرانروحانیرهبر

کهروزيهربا. خوردسنگبهاوتیربخشد،تحركراايهسته
کهگرددمیروشنکند،میترنزدیکنوامبر24تاریخبهراما

واستنکردهتغییرتهرانحقدرمتحدهایاالتگیريموضع
آمریکاکارهايراهاساسسابقمانندچینیتوطئهودوروییاینکه

.دهدمیتشکیلراکشوردوبینگفتگودر

رد،کارسالایرانروحانیرهبربراياوباماباراكکهرااينامهمتنکنونتاآمریکاخارجهاموروزارتنمایندگانوسفیدکاخ
ولی. شودفاشنبایدکهدهدمیتشکیلراجمهوررئیسشخصیمکاتباتپیاماینگویاکهنمودنداستداللونکردهمنتشر

اییهچیزوکردهاشارهنامهاینبهقدريبهخودشماربیهايبریفینگوخبريهايکنفرانسدرامریکارسمینمایندگان
.کردمجسمذهندرراآنمحتوايتوانمیآسانیبهکهنداشتدربرنامهاینکهانددادهتوضیحرا

موافقتنامهکهکندتلطیفحديتاراخودگیريموضعنوامبر24تاریخآستانهدربایدایران. استسادهنسبتاًپیاماینمعناي
االتایسیاستمدارانکهآوردعملبهتالشدادقولعوضدراوباما. برسدامضابهشدهتعیینمواعددرايهستهبرنامهدرباره

سوریهوعراقهمهازقبلومیانهخاورروندهايبرخیدرایرانعیارتمامشرکتمسألهمثبتبررسیبهراغربومتحده
.نمایدمتقاعد

انیروحرهبربهاوباماباراكکهفرمولیکهاستآنبرنامهاینغیررسمیورسمیمفسرانعمومیاعتقادکهاستگفتنی
لعمبهتالشکهدادوعدهآمریکاجمهوررئیس. رسدمینظربهپهلودولغایتکرد،پیشنهادموافقتنامهامضايعوضدر

جدید،کنگرهدرخواهجمهوريهايشاهینشامل»حزب«اینکهکندمتقاعدتهرانباهمکاريبهراایرانیضدحزبتاآورد
یرویارویازکهانرژيوصنعتی–نظامیهايشرکتازجملهازدیگرعالقهذياشخاصانبوهسعودي،واسراییلیهايالبی

خواهدیمگویااوباما. استنشدهدادهایرانبهضمانتیهیچولی. باشدمیبرند،میمیلیارديچندینسودایرانی–امریکایی
جديوصمشخاقدامبانامشخصومبهمبسیارپیشنهاداینبهبایدایرانولی. نگیردشایدوبگیردکارششایدکهبگوید

.کندقبولشود،میپیشنهادبدانکهراايمعاملهشرایطهمهودادهپاسخسیاسی

وزیرکريجانشرکتباجانبهسههايرایزنیجریاندرنوامبر9روزبایستیتهرانکهاستاینقضیهدیگرمهمجنبهیک
آمادگیایرانخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدتوسطاروپااتحادیهخارجهامورکمیسراشتونکاترینوآمریکاخارجهامور



201417نوامبر–38شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

–اوباماجفتوعامطوربهسفیدکاخفعلیدولتکهسیاسیسرمایهووزن. کنداعالمموافقتنامهاینامضايبرايراخود
پیشرفتاینحال،هردر. استناپذیرتصورآورند،دستبهسناریوایناجرايصورتدرتوانستندمیخاصطوربهکري

منتقدینوذنفزیاديحددروکردهتقویتراکنگرهجدیدترکیبباروابطدرسفیدکاخمواضعتوانستمیدیپلماتیکبزرگ
.نگرفتاوباماکارولی. کندتضعیفراآمریکافعلیجمهوررئیسخارجیسیاست

خبريپارازیتبدونموافقتنامهدرباره

اسالمیجمهوريبراياست،شدهتنظیماآلنکهايگونهبهموافقتنامهکهاستایناوباماباراكناکامیعلتترینمهم
زشکیپمصرفوپژوهشیکاربرايکهاورانیومحجموسازيغنیدرصدها،سانتریفیوژشمارتهرانبراي. نیستجالبچندان

گروهیهايرسانهبرخیوغربیگروهیهايرسانهکهاستاطالعاتیپارازیتها،حرفاین. ندارداصولیاهمیتاست،الزم
همسألمهمترینکردنمالیماستآنوکندمیدنبالهدفیکفقطکاراین. کنندمیپرآنازرااطالعاتیفضايروسی

.داردوجودهنوزوکردهبروزمتحدانشومتحدهایاالتتقصیربهفقطوفقطکهاستمذاکرات

پژوهشوپزشکیصنایعاتمی،هاينیروگاهدریعنیاتمیانرژيازآمیزصلحاستفادهبهصرفاًایران»ايهستهادعاهاي«
واقعیاتکهاستبهترصورتایندرکهنکردباورراموردایندرتهرانرسمیبیاناتتوانمی. شودمیختمعلمیهاي

تبدیلهتجروسیهبهشدهغنیاورانیومذخایرهمهواگذاريبرايآمادگیوالمللیبیننظارتبرايسابقهبیشفافیتعینی،
هايحسالتولیدبرايتدارکاتتوانمیمعاصراطالعاتیوسایلازاستفادهباامر،نهایتدر. کنیمباوررانیروگاهسوختبه

ياهستهخطر«برمبنیادعاهايامکاناتاینبهعنایتباسیاسازمانوپنتاگون. کردکشفمراحلاولیندرراايهسته
.گیرندنمیجديرا»ایرانی

مسألهبانایراايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهپیرامونسیاسیدسایسودیپلماتیکنبردهايمسألهترینمهماین،بربنا
سازد،بايهستهسالحنداردقصدتهرانکهبشناسدرسمیتبهراواقعیتاینالمللیبینجامعهاگر. داردارتباطهاتحریم
.بکشددستهاتحریماینازنیستمایلغربکهاستاینهمهازمهمترولی. شودرفعبایدهاتحریم

. دشنخواهدلغوموافقتنامهامضايروزدرهاتحریمکهکردندتأکیددیگرباریکعمانپایتختدرمالقاتدراشتونوکري
چوبچاردرکهاستتحرکیکممکانیزماندازيراهکند،حسابآنرويتواندمیسنداینامضايازبعدتهرانکهچیزيتنها
در5+1گروهیاشودلغواتوماتیکطوربههاتحریمبرخیاتمیانرژيالمللیبینآژانسجدیدگزارشهرانتشارپیدرآن

موردراهامحدودیتبعضیرفعبارچندمینبرايودادهتشکیلجلسهآژانسهايگزارشاساسبرسیاسیمدیرانسطح
.دهندقراربررسیوبحث

ههرچکرامتقضیهظاهر: داردوجودناپذیريخللقاعدهچنینمتحدهایاالتباروابطدرولیاستنیکبسیارقضیهظاهر
کاراشنگتنونظرزیرتماماًسیاسیومالینظرازاتمیانرژيالمللیبینآژانس. استترزشتآنباطنباشد،داشتهبیشتري
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ايههستبرنامهپیرامونکشمکشبهفقطمأموریتروزمرهسرشارهايهزینهومسئولینحقوقآژانس،بودجهتمام. کندمی
بااختالفموردمسایلهمهزودترهرچهفصلوحلبهآنبوروکراتیکدستگاهوآژانسآیاصورت،ایندر. استوابستهایران
است؟مندعالقهتهران

بهاست،هتحریمرفعمسألهکهایرانبرايمسألهمهمترینکهاستآنبلکهالمللیبینمسئولینمنافعنهکاراصلولی
انیروحرهبربهواقعدرخودبیامدراوباماباراك. شودمیوابستهکنگرهوسفیدکاخازاعممتحدهایاالتسیاسیروحیات
پاختوساختبهبیفتد،تلهاینبهایراناسالمیجمهورياگر. کندصادرسیاسیتلهبهبلیطخودبرايکهکردپیشنهاد

.شدخواهدوابستهکامالًمیانهخاوردرواشنگتنهاي

امضاعوضدرشیرینهویجوعده

تبدیلمژدهیکبههستند،مندعالقهشدهکهبهاییهربهغربباتوافقبهکهایرانسیاسینخبگانازبخشیبراياوباماپیام
موجودنظرهاياختالفهمهنوامبر24روزآنبرکتبهکهشدشروع»ايمحرمانهتوافقات«دربارهشایعاتیدوباره. استشده

امهنکهکردنداعالمخوشبینیفرطازبرخی. بودخواهدایراننفعبهموافقتنامهمفادهمهوشدهبرطرفآسامعجزهطوربه
بکشددستتهرانرژیمسرنگونیبرايهاتالشهمهازاستحاضرمتحدهایاالتکهاستآننشانهآمریکا،جمهوررئیس

.»کندهمکارياستحاضرکهاستمعلومنویسد،مینامهوقتی«زیرا

سناتورهايازیکی2010سالاواخر. کنیمیادآوريرادورچنداننهگذشتهازحادثهخوشبینیافراداینبرايداردجا
نمونهاسد«کهگفتمطبوعاتبهمالقاتآنبعدسناتور. خوردندنهارهمسرشواسدبشارباهمراههمسرشباآمریکایی

حلزمینهدراسدباشراکتوگفتگوبهآمریکا«اینکهو»کندحلراسیاسیمسایلترینپیچیدهاستقادرکهاسترهبري
ناريبرککهخواندمیانهخاورهیتلر«راسوریهجمهوررئیسسناتورهمانبعدماهچند. »دارداحتیاجخاورمیانهمسایلفصلو

سمجلالمللبینامورکمیتهوقترئیسکري،جانسناتورآننام. »هاستملتبرابردرمتحدهایاالتاخالقیوظیفهوي
باشدمیآمریکاسناي

ینادرکريجانولی. باشدمیآنهاعاديحالتبلکهنیستايالعادهفوقحالتآمریکاییسیاستمدارانبرايدوروییلذا
ودوجتهدیدوخندنیشسرد،خألجزچیزيويگشادلبخندورايدر. استبستهپشتازرااوباماباراكدستحتیزمینه
جانبهعماندرظریفجوادوقتی. نامندمی»بندخالیکري«غیبتدررااوبسیاريکهاستتوجهشایانهماین. ندارد
. اننددمیراآمریکابرحاکممحافلواقعیاخالقیخصوصیاتایرانیمسئولینکهنبودآننشانهتنهااینداد،ردجوابکري

.نداشتبردرخألجزچیزياوباماپیامکهشدابرازهمخاطراینبهایرانیمقاماتمنفییکپارچهگیريموضع

هبتمایلزمانیتهرانمگرولیشد؟دادهعراقوسوریهمناقشهفصلوحلدرایرانشرکتامکانبررسیبرمبنیهايوعده
اهدافدربارهاولروزهايهمانازایرانیمسئولینازکسهیچاست؟دادهبروزخودازرا»کنندگانتوبهائتالف«درشرکت
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تحدهمایاالتاهدافبارهدروکنندمیرفتارکسیچهنفعبهخالفتسازندگاناینکهدربارهسوریه،درمتحدهایاالتواقعی
بهایرانهبزیرااستاصولبیبلکهمعنیبیفقطنهاوباماپیشنهاداین. استنداشتهاساسبیهايخیالایرانبارابطهدر

.کندایفارامیانهخاوردرآمریکاییبازيهايمهرهازیکینقشکهشودمیپیشنهادارزندهامتیازیکعنوان

کهشتدااظهارگسیختهلجامنتانیاهويبیبیکرد،میتهیهایرانروحانیرهبربرايراخودپیامآمریکاجمهوررئیسوقتی
نخواهدرسمیتبهبگذارد،باقیراايهستههايپژوهشاجرايامکانرژیماینبرايکهراایرانباايمعاملههیچایران

ردقانونیطرحتهیهبهکنگرهانتخاباتدرخودپیروزيآستانهدرخواهانجمهوريکهبودشدهمعلومموقعآنتا. شناخت
عارفتبعضیاگرلذا. نشداشارهواقعیتاینبهاوباماباراكنامهدر. اندپرداختهاسالمیجمهوريعلیهجدیدهايتحریمباره
.فرستادخالیکاغذبرگیکایرانبهاوبگذاریم،کنارراها

میاننشقرائن. استخوردهشکستتالشاینبکند،ترنزدیکراموافقتنامهامضايزمانطریقاینازکهبودامیدواراواگر
پلماتیکدیهايبافیسفسطهمرداببهبلکهنکردهحلرامسایلکهبرسدامضابهسنديیاشدهتمدیدمذاکراتمدتکهدهد

.افتادخواهدواشنگتنگردنبهمذاکراتناکامیازايدرگناهتمام. انداختخواهد

******

کاريآشناراحتیایران،روحانیرهبرايخامنهعلیبراياوباماباراكپیامارسالقضیهبهمربوطرسمیتفسیرهايبعضیدر
نمیدلمانولی. استنشدهدادهپاسخآنهاازیکهیچبهولیاستکنونتا2009سالازنامهچهارمیناینکهشدمطرح
دیلتباوباماباراكخودکارهايافشاگريبهوي»محرمانهشخصیمکاتبات«زیراکنیمهمدرديامریکاجمهوررئیسباخواهد

.کندپنهانرابازيسیاستباسیاستزدنجاوخدعهودوروییبایدکهاستکاردرطمطراقپرادعاهايفقط: استشده
.بدهدراآمریکاسیاستاینتاواناستمجبورمیانهخاورتمامبلکهایرانتنهانهمتأسفانه



ایرانی–روسیايهستهقراردادسیاسیبعد20
.............................................................................................................................................................

ایرانی–روسیايهستهقراردادسیاسیبعد

بین»اتمیقرارداد«امضايیعنیانتظاردوررویداداینباالخره
اتفاقباشد،میسالهدوتقریباً مذاکراتنتیجهکهایرانوروسیه
هماقتصادينظرازقرارداداینکهاستروشن. استافتاده

عرصهدرانحصاربهمسکوزیراسودمندمتقابالًهمواستسودآور
درتهرانکهحالیدراستیافتهدستایرانايهستهانرژي
جدیددوربرايانرژيتأمینمسألهشودمیموفقنزدیکآینده

رارویداداینسیاسیبعداماو. نمایدحلراخودسازيصنعتی
.»دادتکانراغربخبراین: «کردوصفکوتاهجملهاینباتوانمی

ادقرارداینازغربنارضایتیبهآمیختهتعجبگروهی،هايرسانهگفتهبهیا،غربخوردنتکانعللدربارهاینکهازقبل
. رفتندگنادیدهراآنجهانگروهیهايرسانهولیافتاداتفاقواشنگتندردیروزکهدهیمخبررویداديازبایدکنیم،گفتگوي

لعمطایرانباروابطدرالعادهفوقحالتتمدیدازراکشوراینکنگرهمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكنوامبر12روز
باماروابطاینکهبهعنایتبا: «استآمدهکنگرهبرايجمهوررئیسپیامدر. بودشدهاعمال1979سالنوامبر14کهکرد

است،تهنیافپایاناختالفموردمسایلفصلوحلدربارهتوافقاتبهدستیابیروندوبازنگشتهسالمراستايبههنوزایران
.»کنمتمدیدراایرانباماروابطدرالعادهفوقمرحلهگرفتمتصمیم

دروسیعیاختیاراتجمهوررئیسبهکشوریکباروابطدرالعادهفوقحالتآمریکا،قوانینموجببهکهدادتوضیحباید
جمهوررئیسکهدهدمیراکشوريعلیهدیگرگرانهسرکوباقداماتاتخاذوتجارتکردنمحدودها،تحریماعمالزمینه
سال35ایرانی–آمریکاییروابطدرالعادهفوقحالتاین. کندمیارزیابیالعادهفوقراآنباروابطوضعیتمتحدهایاالت
دفعاتبهآنازبعدوشدهاعمالایرانیدانشجویانتوسطآمریکاسفارتتصرفبارابطهدر،1979سالنوامبر14پیش،
جاريسالدرکهبودندامیدواراسالمیجمهوريدرچهوآمریکادرچهسیاستمدارانوناظرانازبسیاريولی. شدتمدید

رسمیهايشخصیتاظهاراتوتهرانباروابطسازيسالمجهتدرواشنگتنشدهاعالمخطبهعنایتباآمریکامقامات
نهاییدوراردوکند،برطرفراایرانومتحدهایاالتبینروابطدرمشکالتبایدکهتوافقاتیبهدستیابیروند«اینکهبرمبنی
میمتصاوباماباراكدولتولی. کنندخودداريحالتاینتمدیدازقضیهتبلیغاتیجنبهبهعنایتبااقلحد،»استشده

اعتمادابلقوارزدنمیپشیزيآنهايبیانیهکهدادنشانجهانمابقیوتهرانبهدیگرباریکوسیلهبدینوگرفتدیگري
ايترفندهبهبیشتريدقتبابایدآنهاشوند،میتعجبدچارروسی–ایرانیقراردادهايازمفسرانبرخیاگرلذا. نیست

.ردکخواهندپیداتعجبازبیشترحتیوتعجببرايبیشتريمراتببههايبهانهصورتایندرکهبنگرندغربرهبران
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سلیمعقلجلوهعنوانبهاتمینیروگاه

قرارداد. استجمحپربسیارفنینظرازرسید،امضابهصالحیاکبرعلیوکریینکوسرگئیتوسطمسکودرکهاسناديبسته
چهاراتتعداداینافزایشامکانبااتمیواحددوساختبرناظرکهرسیدامضابهبوشهراتمینیروگاهدومفازساختدرباره
بااتمینیروگاهدواستقرارآنجاکهشدخواهندبرگزاردیگرمیداندودرهاپژوهش2015سالمارسماهتا. استواحد

هستهسوختکهاستمهمبسیارهماسناداینامضاي. داشتخواهندواحددوآنهاازیکهرکهشوندساختهکمترظرفیت
ايهستهسوخت. شدخواهدتولیدروسیهدرجدیدواحدهشتزندگیمدتتمامطولدرایراناتمیهاينیروگاهبراياي

صلحتمآیندهدراستقرارمقدماتی،توافقاتبهبناولی. شدخواهداعادهنگهداريوفرآوريبرايکشورمانبهنیزشدهمصرف
یرتفسایندرماکهشداشارهفوقدراینکهوجودبا. شودبررسیایراندرايهستهسوختعناصرتولیدامکانواقتصادي

ورتصایندرزیراکردتأکیداقتصادينکاتبرخیبربایدشویم،میمتمرکز»اتمیقرارداد«سیاسیهايجنبهدرصرفاً
.شودمیتربرجستهقضیهسیاسیجنبه

رهکازراخودرقیبانویافتهدستکشوراینايهستهانرژيدرانحصاربهایرانبااتمیقراردادامضايباروسیهاینک،و
هايماهدروسنجیدندمیجديطوربهرابازاراینتصرفهايبرنامهآنهااینکهولوکندمیاخراجصحنهازفرانسهوجنوبی
ربوشهاتمینیروگاهساخت. بودند»هواکردنبو«برايموردایندرایرانیطرفبامقدماتیمذاکراتمشغولمارسوفوریه

زاروسمتخصصینبراياند،شدههماهنگاآلنکههاییطرحکهحالیدربودايپیچیدهالعادهفوقطرحمهندسینظراز
بهتمیاهايفناوريدرروسیهرهبريومطمئنشریکعنوانبهروسیهاعتباراین،بربنا. هستندترآسانخیلیاجرایینظر
.رسیدخواهداثباتبهناپذیرانکارطور

بودخواهددالرمیلیارددوحدودمعادلاساسیقراردادهاياساسبراتمیقراردادبابتاولیههايپرداختاولسالدوطی
1990هايسالدربوشهراتمینیروگاهکهحالیدر. کردخواهدکمکروسیهاتمیصنعتبودجهتکمیلبهپولاینکه

یعصناعمومیاسفناكسرنوشتتکرارازراکشورماناقتصادرشتهترینمهماینودادهنجاتواقعاًراروسیهاتمیصنعت
یاتمصنایعواحدهاينوسازيبهوبخشیدهايتازهجانروسیهاتمیصنعتبهفعلیقراردادبود،دادهنجاتروسیهدفاعی
بودهترارزندهاعالمیهوبیانیههادهازروسیهاعتباربرايایرانبااتمیقراردادامضاي. کردخواهدجديمالیکمکداخلی

ندکرفتارخودملیمنافعاساسبرخودخارجیسیاستدرتواندمیروسیهکهاستدادهنشانمشخصنمونهاینزیرااست
.دهدتطبیقداخلیلیبرالمحافلو»المللیبینعمومیافکار«دیدگاهباراخودکارنیستحاضرو

روسی»خیانت«انتظاروغربیتعجب

علتهبولی. کندپیشبینیراایرانی–روسیهايهمکاريگسترشتوانستمیروسیه،بهکریمهالحاقازبعدغربالبته
تواندمیومسککهاندکردهعادتقدريبهبروکسلولندنواشنگتن،. ماندعاجزهمپیشبینیاینازذهنیهايکلیشهتأثیر

سیاستزابرداشتاینخاطربهایوانوف-کوزیرفمکتب»سالنی«هايدیپلماتازبایدکه(کندنشینیعقببحرانیمرحلهدر
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دندشمیموفقهمیشهکنونتاروسیهدرآنالبیوغرب. کردغافلگیرراآنهااتمیقراردادکه) کنیمتشکرروسیهخارجی
ندنیرومروسی–ایرانیشراکتتوسعهجهتدرگامیهرپیرامون.  بگیرندراایرانباروسیهبزرگقراردادهايانعقادجلوي
نهادیکدرماهیکهمکاريسند. شدمیعملواردساالريدیوانآنازبعدکهشدمیایجادمنفیاطالعاتیزمینهترین
درآبمثلباالخرهوداشتاحتیاججدیدهماهنگیتادهبهکهشدمیوارداصالحاتیسپسدیگر،نهاددرماهیکومانده
.شدمیناپدیدشن

وضعیتاین. کنندکمکغرببهتوانندنمیدولتخدمتخوشکارمندانوهاالبیحتیحاالوشدهعوضهازمانولی
تمیاقراردادامضايازکه»مالیتایمز«نفوذباروزنامهنگارانروزنامه. استشدهايکنندهناراحتاکتشافغرببرايناگوار،
لمللیابیندشوارمذاکراتپایاناالجلضربزیراشداروپاوواشنگتنتعجبباعثمعاملهاین: «نویسندمیاند،شدهشوکه

رسیدنشانسدهد،رضایت) ایراندرسوختتولیدبه(روسیهاگر. شودمینزدیکتهرانايهستهادعاهايزدنمهارهدفبا
.»رفتخواهدبینازکلیطوربهبلکهنیافتهافزایشتنهانهتوافقبه

اتمیروگاهنیبرايسوختتولیدمسألهتهرانومسکواوالً،رسید؟نتیجهاینبهچطورروزنامهاینکهکنیمسئوالاستممکن
ایرانیهعلغربییکجانبههايتحریمکهاستکردهاعالمدفعاتبهروسیهثانیاً،. کنندمیبررسیدورآیندهکارعنوانبهرا
ایناز5+1گروهوایرانبینموافقتنامهامضايصورتدرحتیخواهندنمیبروکسلوواشنگتنولیداندنمیقبولقابلرا

ياهستههايسالحاشاعهعدمنامهپیمانچارچوبدرفعالیتبرايتهرانحقهمیشهروسیهثالثاً،. بکشنددستهاتحریم
ستنیمعلومصورتایندرکهاستنکردهممنوعرااتمینیروگاهبرايسوختتولیدقرارداداین. شناختمیرسمیتبهرا

است؟کردهتغییردوبارهبازيقواعدآیادارد؟وجودمشکلیچه

اجازهروسیهاگر. کندتولیدسوخت1-بوشهربرايخواهدمیایران: «دهدمیتوضیحآمریکاییکارشناسفیتسپاتریکمارك
.. .نداردعملیاحتیاجاورانیومصنعتیسازيغنیبرنامهبهایرانکهشدخواهدانداختهبر5+1گروهاستداللبدهد،راکاراین

باهزمینایندرما. »بودخواهدپوتینطرفازبزرگیخدعهاینولیباشدایرانوروسیهمنافعجوابگويکارایناستممکن
را»عملیضرورتفقدان«استداللمذاکراتجریاندرکهبودندبریتانیاوآمریکاتنهازیراداریمکاروسرسیاسیتقلبنمونه
دمعنامهپیمانباادعااینکهچرابودنداصلاینمخالفزیاديپیگیريباوهمیشهچینوروسیهولی. کردندمیمطرح
یغناورانیومبهتهرانکهبودندنظرنقطهاینشریکزمینهایندرآلمانوفرانسه. استمغایرايهستههايسالحاشاعه
.شوددریافتخارجازبایداورانیوماینولیدارداحتیاجشده

کهبوداستوارزورکیزورتصنعیهاياستداللبرغربیگروهیهايرسانهدراتمیقراردادبهاعتراضاولموجکالم،جان
تحدهمایاالت»تبركواجازه«بدونشدندقادرکهساختفاشراایرانوروسیهرفتارازبروکسلوواشنگتنآشکارسردرگمی

آسیبللالمبینحقوقنظرازتهرانومسکوگیريموضعاینکهبهتوجهبا. بگیرندراخودمستقلتصمیماتاروپااتحادیهو
ردروسیهکهشدتغذیهگمانهاینگروهیهايرسانهبه. دادتبلیغاتییورشبهراخودجايروزهماندرتعجباست،ناپذیر

باتوافقبهبناروسیهگویا. نیستبازيجزچیزيقرارداداینامضاياینکهودهدتوسعهروابطایرانبانداردقصدامرحقیقت



201423نوامبر–38شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري
.............................................................................................................................................................

بهکههاییتحریمازبخشیعوضدروکندمیوادارغرببرايمناسبویرایشبانوامبر24قراردادامضايبهراایرانآمریکا
رحاضمسکوکهدارداعتقادسابقمانندغربدیگر،عبارتبه. شدخواهندرفعروسیهازشدند،اعمالاوکراینیبحرانخاطر
شدیدانتککهگویندمیپزشکانگفت؟توانمیچهموردایندر. کندخیانتتهرانبهآنهراوبامالبخنددریافتبراياست

.کنیممیمشاهدهراوضعهمینماکهشودمغزياختالالتموجبتواندمیروحی

******

هبراآشکارواقعیتاینهرگزغرب. بگویددروغوشودشیطانیخشمدچارکند،تعجباظهاربخواهددلشتاتواندمیغرب
تنگبهآندوگانههاياستانداردوهاگوییدروغازآشکاراتهرانومسکوجملهازوجهانمابقیکهشناختنخواهدرسمیت

وروسیهبیناتمیقراردادکهداردبیشترياهمیتامراینمابرايولی. استغربخودمشکلاینامر،حقیقتدر. اندآمده
نبهجترینمهماین. استبخشیدهاولیهتحركواقعیمحتوايباکشوردوبینشراکتهايبیانیهکردنپرروندبهایران

.رسیدندامضابهمسکودرکهاستهاییموافقتنامهسیاسی



استدورخاورومیانهخاوردرانرژيوسیلهبهجنگمشغولمتحدهایاالت24
.............................................................................................................................................................

استدورخاورومیانهخاوردرانرژيوسیلهبهجنگمشغولمتحدهایاالت
والدیمیر آلکسییف

کنگرهنمایندگاناخیرانتخاباتپیدراوباماباراكاینکهوجودبا
اینکه(شدتبدیل»لنگهاياردكازاردكترینلنگ«به

اصرارباآمریکاجمهوررئیس،)استخواهانجمهوريفعلیجوك
هايقیمتتنزلطریقازروسیهکردنخفهسیاستبرزیادي

. کندمیپافشاريروسیهبودجههايدرآمداساسعنوانبهنفت
اقتصاديهايتحریمجدیدبستهاعمالبههمرااروپااتحادیهاو

واداراوکرایندرروسیهمداخلهادامهتصنعیبهانهبهروسیهعلیه
تاپیچاندمیراایرانرهبراندستهمزماناوباماباراك. کندمی

جمهوريکردنوادارآنواستروشنواشنگتنهدف. دهدتنمهمتريهايگذشتبه5+1گروهبامذاکراتدرتهران
ژیمربازسازيآغازوسوریهدراسدبشاررژیمازحمایتازامتناعغرب،نظرزیرکشورانرژيبخشگذاشتنبهایراناسالمی

.استامریکاییاستانداردهايبامطابقایرانیفعلی

سعوديعربستانتخریبینقش

هبحاضرحالدرکهشودمیفعالیاستفادهسعوديعربستانازایرانیضدوروسیضداهدافاینبهدستیابیمنظوربه
موفقزمینهایندرحدوديتاآمریکا. کندمیدنبالرانفتهايقیمتکاهشجهتدربازيسیاستواشنگتندرخواست

ظرفوسیلهبدینوکردهافتنوامبرماهدردالر77تاجاريسالجواليماهدردالر110ازبرنتنفتقیمت. استشده
تنزلهکیافتافزایشزمانیمتحدهایاالتوسعوديعربستاندرنفتتولید. استیافتهتنزلربعیکمیزانبهماهسهمدت
راثبرنفتهايقیمتبرابرچهاررشدکهکردفراموشنبایداینجادر. شدشروعیورومنطقهجدیدرکودوچینرشدنرخ

همزمانآندربود،کردهپابراعراببااسراییلجنگبهواکنشدر1973سالدرسعوديعربستانکهنفتیصادراتتحریم
میرارتکنوازچیزهمهاکنون. گیردقراراستفادهمورداقتصاديوسیاسیحربهعنوانبهتواندمینفتکهبودکردهثابت
.شود

امهبرنزمینهدرتهرانکهخواهندمیآنها. استجهاندرآمریکانقشوجهانبهاوباماباراكدولتنگاهچگونگینتیجهاین
راقعازبعدسفیدکاخولی. بدهدیفکیخوردبهرااوکراینشرقیقسمتمردممسکووبزندهاگذشتبهدستايهسته

تحدانمکمکبهکندمیسعیآنجايبهواشنگتن. بفرستدجهانجايهیچبهراآمریکاییسربازانخواهدنمیافغانستانو
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وهروسیفدراسیوناینکهبهتوجهبا. کنداشباعنفتازرافعلیضعیفبازارودادهکاهشرانفتهايقیمتخودسعودي
کاروسرآنهاباتوانمیترراحتشرایطایندرکهاستآنبرفرضاند،وابستهنفتصادراتبهایراناسالمیجمهوري

وافقتعبداهللاملکباجدهدرجاريسالسپتامبرماهدرآمریکاخارجهاموروزیرکريجانکهنیستپوشیدهکسیبر. داشت
.بفروشدبازاراساسیقیمتازترپایینقیمتبهراخودنفتسعوديعربستانکهکرد

تابودانداختهبشکهیکبابتدالر10زیررانفتقیمتوکردهراکارهمینتقریباً سعوديعربستان1980هايسالاواسط
ارفشتحتراایرانخواهدمیسعوديعربستاندفعهاین. کندتضعیفراحسینصدامرژیموکردهمتزلزلراشوروياتحاد
شدهیکیآمریکااهدافباآناهدافدیگر،عبارتبه. کندوادارسوریهدراسدرژیمازحمایتکاهشبهرامسکوودادهقرار

دالر100ازباالترنفتقیمتبهخیزنفتکشورهايسایرمانندسعوديعربستان. داردباالییهزینهتدابیراینولی. است
رامنطقهحسطدرسیاسیثباتیبیگسترشازهانگرانییمنولیبیمصر،درعربیبهار. استکردهعادتبشکهیکبابت
هببودجهتنظیمبرايحاالودادمیافزایشرااجتماعیهايهزینهنفتیدرآمدهايمحلازسعوديعربستان. کندمیایجاد
وردآدوامبیشترتواندمیپایینهايقیمتشرایطدرکهاستامیدوارسعوديعربستان. دارداحتیاجدالر90ازباالترقیمت

.ایرانوروسیهتا

میتشکیلراروسیهصادرات%70گازونفت. زندمیلطمهروسیهبهسردجنگهايروشبهبازگشتاینتردید،بدون
سوریهجمهوررئیساسدازسابقاصرارباروسیهولی. شودنمیتنظیمدرستدالر100زیرقیمتباروسیهبودجهکهدهند

جالب. کندمینپیدابیشتريثباتمیانهخاورمنطقهکهاستبدیهیولینیستروشنفعالًایرانواکنش. کندمیپشتیبانی
ودساروپاوهندچین،یعنینفتبزرگکنندگانمصرفبلکهسعوديعربستانومتحدهایاالتنهکهاستاینهمهازتر

.برندمیبیشتري

خواهدمیچهآنازغیرآمریکا

شیستیگازونفتتولیداینکهبهاعتقادبلکهایرانوروسیهبرفشارتنهانه. نداردوجوداوضاعبعديتکتصویرآمریکابراي
نفتیبرگبابازيبرايواشنگتنآمادگیعللجملهازشود،جهاننفتکنندهتولیدبزرگترینتادادخواهداجازهآمریکابه

8,4تا2011سالدرروزدربشکهمیلیون5,7ازشاخصاین. استچشمگیرواقعاًمتحدهایاالتدرنفتتولیدرشد. است
آمریکارقیبانعمدتاًولی. استیافتهافزایش%50بهقریبمیزانبهیعنی2014سالدومماههسهدرروزدربشکهمیلیون

یستیشمیادینبرخیتوسعهنفتهايقیمتشدیدتنزل. شوندمیبرندهبابتاینازچینهمهازقبلوجهانیاقتصاددر
قیمتشرایطدرفقطتواندمیاجراییعملیاتاولیههايهزینهآنجاکهجدیديمیادینخصوصبه. کندمیآورزیانرا

عمیقورندمجبآمریکایینفتیهايشرکتوکشندمیتهسرعتبهاستفادهموردمیادینبرخیالبته. شودجبراننفتباالي
.داردباالتريهايهزینهعملیاتاینکهکنندحفرتر

کندمیواردضربهآمریکابهچینطریقازروسیه
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ثباعوکردخشمگینراروسیهفقطغربیهايتحریمکهاستاینآنوگرفتنادیدهرامهمبسیارعاملیکاوباماباراك
اندیدگبرابردرپوتینوالدیمیرگذشتههفته. کندمنتقلشرقبهغربازراخودانرژيهايحاملصادراتمسکوکهشد

منظنظریهکندسعیاقیانوسیهوآسیاسراناجالسدرتاشدچینوارداوباماباراكکهکردواردمتقابلضربهجهانیان
یکنزدتعاملبرناظرانرژيصدوردربارهجدیدبزرگموافقتنامهامضاي. دهدنجاتراآمریکاریاستتحتآسیادربازرگانی
تفاهمییادداشتچینوروسیهفدراسیوننوامبر9روز. استآیندهمتماديهايسالتاپکنومسکوبیناقتصاديوسیاسی
ادرصاروپااتحادیهبهراخودگازفعالًکهمیادینیازیعنی(غربیسیبريازگازانتقالدومصادراتیلولهخطساختدرباره

چینبهطریقایناز2018سالازروسیه. کردندامضاکیانگشینخودمختارناحیهطریقازچینغربیمناطقبه) کنندمی
ریدارخکند،ایجادمشکالتتواندمیغربیمالیهايتحریمکهشرایطیدروکردهصادرسالدرگازمکعبمترمیلیارد30

تواندمیکرد،امضاپکنباجاريسالمیماهدرکهگازيموافقتنامهبهعنایتبامسکو. آوردخواهددستبهجدیديمهم
السدرکشوراینانتظارقابلنیازهايپنجمیکمقداراینکهکندصادرگازمکعبمترمیلیارد68اقلحدچینبهسالهر

.دهدمیتشکیلرا2020

انعقادمینهزدراوکراینیبحرانعلتبهروسیهولیبودشدهشروعغربباروابطدربحرانازقبلآسیابهمسکوگرایشتجدید
تااستوارداتترامنگزینهشرقیوغربیسیبريازبزرگلولهخطوطهاچینیبراي. استشدهترمصممچینبامعامالت
زیراودبدریاییراهازانرژيوارداتبهوابستگیتشدیدنگرانپکن. قطرازهمهازقبلدریایی،راهازشدهتغلیظگازدریافت
ازازگصدورولی. گرفتمیقرارپذیريآسیبحالتدرچینوکندمیرواییفرماندریادرآمریکانیرومنددریایینیروي
. داردمطابقتآسیابهآمریکاییشدهتغلیظطبیعیگازصدورازممانعتبرمبنیمسکوآرزويباروسیلولهخطوططریق
ولیداشتاحتیاجچینبازاربهآمریکاییگازورودازقبلآمریکاییمایعگازخالفبرخودايلولهگازبازارایجادبهروسیه

جاريسالنوامبر9روز. شدنخواهدتبدیلآسیاباپیوندهاروسیوآمریکاییسیاستبیننبردمیدانبهچینبعدبهایناز
.باخترانبرداینمتحدهایاالت

شوندمتحدمشتركخطرعلیهبایدایرانوروسیه

بخشردآمریکاییتجاوزازممانعتبرايبیشترچههرهايتالشبذلبهمسکوعالقهنبایدمیانهخاوردرروسیهموفقیتولی
طبیعیمتحدانترینمهمدارند،گازونفتعظیمذخایرکهکشوريدوعراق،وایران. کندسردرامیانهخاورطرفازانرژي
خلیجخیزگازونفتمنطقهدرجهانیبازرگانیهمهبرايوروسیهبرايایرانحاضرحالدر. هستندمنطقهایندرمسکو
راایرانگازونفتصنعتاي،هستهپروندهدربارهتوافقاتامضايعوضدرکندمیسعیآمریکا. داردکلیدياهمیتفارس

وروسیهتدسازانرژيلحاظبهمیانهونزدیکخاورمنطقهآید،فایقایرانیانمقاومتبربتواندواشنگتناگر. بکندخودتابع
.بگیردراروسیگازجايهماروپااتحادیهدرتدریجبهتواندمیایرانیگازصورتایندر. رفتخواهدچین

. رداشتبايقاطعانههايگامنفتیصادراتزمینهدرپیمانتشکیلوتهران–مسکوگازيمحورایجادمنظوربهفوراًبایدلذا
. پرداختروسیهايشرکتمشارکتباجنوبیپارسهمهازقبلوایراننفتیوگازيمیادینتوسعهبهفوراًبایدمنظوراینبه
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میعهتوسچینازترسریعآناقتصادکهشودصادرآسیادیگراقتصاديغولهند،بهتواندمیآسانیبهجنوبیپارسگاز
نندگانکمصرفتاراخطاینودادافزایشراپاکستانبهایرانازگازانتقالبزرگلولهخطظرفیتبایدمنظوراینبه. یابد

. برسدهمچینجنوبیمناطقبهآنشاخهیکاستممکن. نمودتمدیدآسیاشرقجنوبکشورهايوهنددرگازاساسی
گازتغلیظهايظرفیتایجادبهبایدهمچنین. شودایجادگازانتقالایرانوروسیخطازايحلقهاستصالحهمچنین

ریاییدنیرويوسیلهبهآسانیبهتواندمیکههرمزباریکتنگهوفارسخلیجمنطقهازخارجعرب،دریايسواحلدرایرانی
شدلتبدیآمریکادستآلتبهکهپرداختگازکنندهتولیدکشورهايمجمعانحاللبهبایدآنازغیر. پرداختشود،مسدود

.کندمیاستفادهخودنفعبهقطرازکه

،استبرخوردارآنتغلیظبزرگهايظرفیتوگازعظیمذخایرازکهایرانوروسیهاساسیرقیباینقطر،کوچککشور
امارتاینکهچرادارداهمیتایرانبرايهمسیاسینظرازامراین. شدخواهدراندهعقبردهبهمذکورهايگامبهمرهون

هوایینیرويکهکردمستقرخودخاكدررا) دوحهکیلومتري25(العدیددرآمریکاهوایینیرويپایگاهبزرگترینعربی
وکندمیکنترلرافارسخلیجهايآبوایراناسالمیجمهوريسرزمینتمامآواکسسامانهوسیلهبهآنجاازآمریکا

رد. اندشدهمستقربوشهراتمینیروگاهجملهازوایرانراهبرديتأسیساتازپروازدقیقهچنددرامریکاییهايجنگنده
این. نیستآمریکانظامیپایگاهباهمراهExon Mobilآمریکاییشرکتنظرزیرگازکوچکاجاقجزچیزيقطرامر،نهایت

وهگروهاسازمانوکردهتحریکراسلفیگرایانهاسالمهايانقالبمیانهخاوردرکهاستمنطقهدرتنشکانونهمچنین
ایانپوضعاینبهکهاسترسیدهآنزمان. جنگندمیایرانمتحدانسوریه،وعراقباکهکندمیتأمینراتروریستیهاي
.شودداده

راسعوديعربستانقدريبهتوانمیشود،ملحقایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیوننفتیائتالفاینبهعراقاگر
ستانعرب. بکشددستمتحدهایاالتروسیضدوایرانیضدهايبرنامهبهمساعدتازوهابیدولتاینکهدادقرارفشارتحت

در. شددوختهمصنوعیطوربهآنهااز1929سالدرکهشودتجزیههاییقسمتبهتواندمیحتیصورتایندرسعودي
این.زندمیلطمهایرانوروسیهاقتصاديتوسعهبهکهشدخواهدمتوقفجهانبازاردرسعودينفتیدامپینگصورتاین
هايگذاريسرمایهمحلانرژي،هايحاملمهممنبعراتهرانزیرااستمندعالقهپیماناینبهچینکهاستمهمهم

سیاآاقتصادياساسیبازیگربهتواندمیپکن–تهران–مسکومحور. کندمیمحسوبمنطقهسیاسیشریکوسودمند
اینرد. گرددبدلاورآسیاییاقتصادياتحادیهیاشانگهايهمکاريسازمانترکیبیبخشبهاگرخصوصبهشود،تبدیل
.شدخواهددادهپایانتمامقاطعیتباتهرانومسکوعلیهانرژيبخشدرآمریکاییجنگبهصورت

******

تیبرگشبومرنگاستممکنونسنجیدهراآنعواقبهمهکرد،شروعراایرانوروسیهعلیههاتحریمجنگکهمتحدهایاالت
باراكردید،تبدون. بکندشدیديافتدالرونیایدخودبهآنازآمریکاکهکندواردنیرومنديآنقدراقتصاديضربهآمریکابه

ربخودازراجهانیاو. نیستمناسبقطعاً جهانیقدرترهبرنقشایفايبرايآمریکا،جمهوررئیسبدترینعنوانبهاوباما
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خاورمیانهدرتروریسمومناقشاتها،جنگآتشوداردمناقشهاروپادرسفید،کاخسیاستخاطربهکهگذاشتخواهدجاي
تركمهاوکراین. داردقرارفروپاشیآستانهدرمصرواندشدهتبدیلویرانهبهیمنولیبیسوریه،عراق،. استشدهورشعله

. دادانپایبازيشیطنتاینبهباید. کندمیدرازتهرانبهراخودآلودهدستانواشنگتناکنون. شودمیتجزیهوبرداشته
نیازيگرسلطهبهجهان. کندتركرامتحدهایاالتجمهوررئیسمقامباررسواییشرایطدراوباماباراكکهباشدبهترشاید
ریکاآمجهانیرهبريکهکنداعالمچینوروسیهجهانیقدرتدورهبرانبرابردرتمامگستاخیباتارفتپکنبهکهندارد
درهد؟بدرضایتشود،میبرقرارشمشیروآتشباکهرهبرياینبهاستحاضرکسیمگر. استناپذیرتزلزلپدیدهیک

رینآخعنوانبهمتحدهایاالتفروپاشیزمانکهآیدمینظربه. پاشیدندمیهمازهمتريبزرگهايامپراطوريتاریخ،طول
.استرسیدهفراامپراطوري
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شودمینزدیکخودنظامفروپاشیبهسعوديعربستان
والدیمیر آلکسییف

درآمدبرکتبه1970هايسالاوایلازسعوديعربستاننفوذ
عربجهانبرمتحدهایاالتجانبههمهحمایتونفتیعظیمهاي

حاضرحالدرولی. کردمیسنگینیاسالمجهانازبخشیو
هايجبههدرکند،میحکومتکشوراینبرکهسعودآلخاندان

بهراخودملتبهروزيوانداختهراهجنگزیاديحدازبیش
کهنفتجهانیهايقیمتشدیدکاهش. استانداختهمخاطره

عنایتباشد،آنمبتکرآمریکافشارتحتعربستانیپادشاهیاین
نمیکنندگانمصرفبزرگترینهايانباردرنفتفزایندهذخایربه

ازبیشاست،بردهبینازراخوددرآمدهايتوجهقابلبخشکهسعودآلخاندان. شودگرداندهعقببهسادگیاینبهتواند
ه،سوریسرزمیندرتروریستیعمدتاً هايسازماناینکهکندتأمینراسلفیهايسازمانشماربیتعدادتواندنمیاین

خیریههايکمکايسکهچهباتندروگرایاناسالمکردپیشبینیقبلازتواننمی. کنندمیفعالیتمصرولیبییمن،عراق،
مرکزعنوانبهایراننقشاست،شدهقراربرکهمرجیوهرجدرکهاستروشنولیکردخواهندبازپرداختراهاسعودي

لکهبکندنمیتحمیلنظامیزوربهتوسلبادیگرانبهراخودسیاستایرانزیرایافتخواهدافزایشسیاسیجذبجدید
.کندمیرفتاردیگرکشورهايانتخابآزاديوحاکمیتحقبهاحترامالملل،بینحقوقچارچوبدر

الوقوعقریبفروپاشیهاينشانه

روپاشیفدرباره»رو-ایران«تفسیرهايبهسیاسیکارشناسانوتحلیلگرانازبسیاريجاريسالاکتبروسپتامبرهايماهدر
هايفقیتمودربارهآژانسنظراظهارازونگریستهتحقیرچشمبا»سعودآلقبیلهتجزیه«وسعوديعربستانناپذیراجتناب
علیفخاندانناپذیراجتناباندازچشمواقعدر»روایران«کهمعتقدندايعدهالبته. کردندانتقادمنطقهدرایرانسیاسی

ماهدربحرینشیعیانقیامرابطهایندر. استکردهپیشبینیШейх Нимр ан-Нимрراپادشاهیاینتماموپادشاهی
یحوثتشیعاهلکنندگانقیامآمدنکاررويشد؛سرکوبزیاديخشونتباسعودينیروهايتوسطکه2011سالمارس

سیاسیفعالشخصکهالنمرشیخ(النمرنمرشیخاعدامحکمصدوروجاريسالاکتبرماهدریمندرتهرانحمایتموردو
ملکارتجاعیسیاستازسالهادهطولدروي. شدبازداشتسلطنتیخانداندستوربهاست،سعوديعربستانمعروف
باممظلوشیعیانحقوقکردنبرابروي،هدف. استنکردهدعوتحاکمرژیمسرنگونیبههرگزولیکردمیانتقادعبداهللا
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وبعدبهجاريسالژوئنماهازسوریهوعراقدرداعشهايموفقیتبهبایدهمچنین. استذکرشایان) بودسنیاکثریت
داعشسنینظامیانشبهکهکرداشارهسعوديعربستانخوددرجاريسالنوامبر4سابقهبیتروریستیعملبهباالخره

آنهاجخروهنگامبهسعوديعربستانشرقیاستاندردلوهشهركشیعیانبهبودند،جنگیدهعراقوسوریهدرآنازقبلکه
.شدندکشتهکودکانجملهازونفر7حادثهایناثربرکهکردندحملهنمازازبعدمسجداز

اینفعلیمقاماتبرايتواندمیکشورامورادارهدردمکراتیکتحوالتهمهازسعودآلحاکمخاندانآمیزجنونترس
واندتمیامرایناست،رسیدهبحرانیاوجبهخاورمیانهدرهاسنیوشیعیانبینتنشکهامروزه. شودتمامگرانپادشاهی

بهراهمیانخاورسراسردراسالمیجریاندوبینرویاروییبلکهبکندثباتبیشدتبهراسعوديعربستاناوضاعتنهانه
.بیندنمیراسعودآلامپراطوريانحطاطآغازنابیناشخصفقط. ببردباالايسابقهبیسطح

سعوديمنسوخپادشاهیاشتباهات

دارمدرماندنباقیبرايسلطنتیخانداناساسیسالخوردهاعضايهمهآمادگیعلتبهسعوديعربستانوجودبقايمسأله
بستانعررژیمواقع،در. استشدهحادملی،دفاعوامنیتزمینهدرجملهازمتحدهایاالتبهشدیدوابستگیوآمریکایینفوذ

دهشمستقرقطرتاکویتازپادشاهیاینمرزهايامتداددرکهاستماندهکاررويآمریکاییسرنیزهحمایتباصرفاًسعودي
درمریکاآهوایینیرويپایگاهبزرگترینقطردراست،شدهمستقرمتحدهایاالتدریایینیرويپنجمناوگانبحریندر. اند

معادلآمریکاییهايسالحسالهرسعوديکشور. اندیافتهاستقرارآمریکایینظامیهزار45کویتدروداردقرارمنطقه
.خردمیدالرمیلیاردها

زندگیسلفیاسالمو17قرنمفاهیمباکهریاضوهابیمقاماتمنفوررفتار. استشدهنهفتههمکشوراینداخلدرخطرات
کنند،بدمکراتیکراحکومتیساختارهايوکنندبازسازيرامطلقسلطنتنظامشوند،آوردهروزبهخواهندنمیوکنندمی
استعدادهايازاستفادهعربستانجواننسلبهکنند،میخودداريواقعیپارلمانینظامعناصروحزبیچندنظاماعمالاز

کهکنندمیایجادراوضعیتیهمگیاند،گذاشتهسالخوردهحکامکاملاختیاردرراحکومتیهرمقلهودهندنمیراخود
مبدلتیدولنظامتکاملوتوسعهراهسربراساسیمانعبهسنتیحکومتوشدهتبدیلخوددشمنبدترینبهپادشاهیاین

بیشتردنغلتیجلويوکشیدهبیرونمرداباینازراسعوديعربستانتواندمیتکاملوتوسعهتنهاکهحالیدراستگردیده
.بگیردراتجزیهوفروپاشیبهآن

شکارآرویاروییآنواستخطرناكالعادهفوقپادشاهیاینثباتبرايکهشودمیمرتکبدیگراشتباهیکهمچنینریاض
ديسعوعربستان. استدادهافزایشگیريچشمطوربهمیانهخاوردرراخوداقتدارونفوذاخیرهايسالدرکهاستایرانبا
عوديس. استگذاشتهفراترپامعقوالنهحدودهمهازمنطقه،برشیعیسلطهبرقرارياحتمالوایرانیخطردربارهفریادهابا
علیهنظامیهايسناریواجرايبرايراآنهاودهندمیسوقتهرانبامناقشهبهاصراربارااسراییلومتحدهایاالتکهها
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تريبیشاهمیتاوباماباراكبرايایرانحاضرحالدرکهاندگرفتهنادیدهراواقعیتاینکنند،میتشویقاسالمیجمهوري
توانازاستفادهبالقوهامکاناتآمریکا. استیمنوعراقسوریه،افغانستان،مسایلحلکلیدتهرانامروزه. عربستانتادارد

یايآسوجنوبیقفقازبهدروازهنوعیکایران. کندمیبررسیراروسیهبرفشاراعمالبرايکشوراینانرژيبخشعظیم
برعالوه.شودگرفتهکاربهایرانیانرژيبخشدرتواندمیخصوصبهکهاستآمریکاییسرمایهبرايعظیمیبازارومرکزي

قهمنطدرخودعربیمتحدانبهحدازبیشوابستگیازدادخواهداجازهواشنگتنبهایرانايهستهبرنامهسربرمعاملهآن،
) انخواهجمهوريازخصوصبه(سیاسینیرومندالبیآمریکاپولباکهشودرهاسعوديعربستانهمهازقبلوفارسخلیج

.استآوردهتنگبهراهادمکراتدارد،ارتباطنفتتجارتباعمدتاً کهالبیاینکهاستدادهتشکیلرا

سعوديهايماجراجوییعلتعنوانبهنفتیدالر

ارساختامرهمینکهدهدمیتشکیلراکشوراینثروتاساسنفتیهايدالراینکهبرمبنیسعودآلپیشنهادياصل
سالمروهاينیاعتاليورشدجلويبلکهتابدنمیبرراانتقاديهیچکند،میتعیینراپادشاهیاینکنونیمذهبیوسیاسی

. ندکمیحظخودنفتیمالیتوانمنديازپردهبیریاض. کندمیتشویقراجامعهاینانحطاطوگرفتهراسعوديپادشاهی
دورراهازراآنهاسیاستوهادولتکامل،کشورهايامورشدندموفقدارند،کهدالريمیلیاردصدهاازاستفادهباهاسعودي

. نندکمیپابررنگینهايانقالبافراطیگرایاناسالمآوردنکاررويبرايوکردهسرنگونرامغضوبهايرژیمکنند،اداره
.کنندمیتأمینراسلفیگريافراطیوتروریسمنیستند،ریاضعالقهموردکهحکامیسرنگونیمنظوربهآنها

هايارزشومنسوخهاياندیشهدولتی،نظامیالگوهايومنطقهاوضاعازخودبینشکندمیسعیکهسعوديعربستان
بستانعرپولباکهاستشدهتبدیلهاییائتالفوهاپیمانگروگانبهکند،تحمیلمنطقهبهراخودزدهکپکواخالقی
حریکتباریاضکهآیدمینظربه. شدخواهدروبروخودعلیهاقتصاديدراماتیکچرخشبابزوديکشوراین. شدندتشکیل

. تاسدادهدستازرانفتبازاربرنظارتایران،وروسیهتضعیفبرايواشنگتندرخواستبهنفتهايقیمتشدیدافت
عودسآلتازه. استافتادهمخاطرهبهشد،میتشکیلنفتیدالرهايدریافتباهاسالطیکهسعوديعربستانارزيذخایر
مردم. استگرفتهخودبهراکنترلقابلغیرحالترونداینکهبگیرندرانفتهايقیمتافتجلوينیستندقادراینازبیش

فعلیمتقیحفظصورتدرزیرااندشدهتبدیلسعودآلاقتصاديوسیاسیاشتباهاتقربانیبهکنونتاسعوديعربستان
.اددکاهششدتبهاند،شدهگرفتهنظردرسعوديعربستانبودجهدرکهراهاییبرنامهواجتماعیهايهزینهبایدنفت

هیپادشابزوديتواندمیکهشودمیافروختهبرآتشیکهاستایناست،ترخطرناكهمهازعربستانبرايکهآنچهولی
ایتحمفارسخلیجهمکاريشورايعضوکشورهايازنتواندسعوديعربستاناگر. بسوزاندرافارسخلیجحاشیهعربیهاي
راهسعودآلکهجنگیهايجبهههمهدردهد،ادامهاست،کردهشروعکهايمنطقهمناقشاتمالیتأمینبهوکردهمالی
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هايپادشاهیآنهادنبالبه. شدخواهندآنهانصیبهاشکستبحرینویمنمصر،عراق،سوریه،لیبی،یعنیانداختند
.شدخواهندوضعهمیندستخوشاردنوعربستانی

شودمیبرندهایران

بهردیدگمجبورشد،روبروشودمیتأمینقطروسعوديعربستانتوسطکهايتجاوزکارانهگراییاسالمتعرضباکهایران
نصیبعدالتوحقیقتزیرااستیافتهدستپیروزيازبعدپیروزيبهنبردهاایندرکهبپردازداسالمیافراطبامبارزهاین

اکنونبود،کردهتغییرتوجهقابلطوربه2011سالرنگینهايانقالبازبعدکهمیانهخاورمنطقهنتیجه،در. شدتهران
ایتختپسهامروزهامر،حقیقتدر. شودمیژئوپلتیکیسابقهاينقشهدربازنگريوبیشترساختاريبازسازيدستخوش

ارمچهعربیپایتختصنعاءکهحالیدردارندتعلقایراناسالمیانقالببهوگرفتهقرارایراندستدرعربجهاناساسی
ماراقامورمطلقپادشاهیکمانندسعوديعربستانکهحالیدر. کندمیحرکتایرانیانقالببهالحاقسويبهکهاست
بدونمالیواخالقیکمکسیاست،اینهايروش. استمداخلهعدمسیاستایران،سیاستکند،میادارهراخودعربی

.استداخلیروندهايدرنظامیبساچهومستقیممداخله

جالبوآلترناتیعنوانبهایرانولی. کردمیادارهرادیگرانامورخودنفتیدالرهايباشانتاژوترسطریقازسعوديعربستان
سلطهبامقابلهبراي) غیرهوحماساهللا،حزب(عربیسیاسینیروهايوکشورهاازبسیاريکهاکنون. استشدهمطرح

انحطاطامرهمینکهاستبرداشتهتركسعودآل»خانه«ساختاراند،شدهمتحدآناستبداديحکومتوسعوديعربستان
وهاعربخون. داردقراردینیواجتماعیاقتصادي،سیاسی،فزایندهفشارتحتآنهايپایه. ساختمالبرراآنهايدیوار

لودهآراسعوديپادشاهیدستشدند،کشتهسعودينفتیدالرهايپروردهدستافراطیونتوسطکهگناهیبیمسلمانان
کهلغیرهوطالبانداعش،چونتروریستیهايسازمانازپلیدزورگويقتالباروابطوسیلهبهراخودآبرويکهاستکرده

ینالحرمخادمعنوانبهسعوديپادشاهحقوقیوضعوشدهمتزلزلاسالممعتبررهبرمهمترینعنوانبهآنموقعیت. نموددار
بهحجروندمدیریتکهاستآنوقتکهکردندعقیدهاظهاراسالمیمعتدلعلمايازبسیاري. استرفتهسئوالعالمتزیر

.شوندگذاشتهآننظرزیرنیزشیعیانمقدساتجملهازواسالمیمقدساتهمهوشودمحولجهانیاسالمیشوراي

ادفمتر) اصطالحاینازوهابیسعوديخصوصبهوعربیافراطیتعبیرخالفبر(جهادازایرانبرداشتکهاستتوجهجالب
الگويبااسیسی-عقیدتیرویاروییشیوهواسالمجهاندراجتماعیعدالتیبیعلیهعقیدتیکارزاربلکهنیستدینیجنگبا

. نندکمیتحمیلاسالموعربجهاندولتهايبهزوربهناتودرمتحدانشومتحدهایاالتکهکندمیتداعیراتوسعهغربی
خاورجاريسیاسیاستحاله»حامی«نوعیکومثبتتحوالتمحورمرکزبهخواهدمیسعوديعربستانخالفبرتهران
شدهلتبدیهمکاريشورايوناتودرآنهااقماروقطرسعودي،عربستانمتحده،ایاالتتجاوزقربانیبهکهشودتبدیلمیانه
.کندمیرفتارمستبددیکتاتورنهومنطقهکشورهايرهبرعنوانبهایراندیگر،عبارتبه. است
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******

پادشاهیآنهاازیکیکهبودشدهتقسیمآمریکاییمحورچارچوبدرقطبدوبهمیانهخاور1979سالاسالمیانقالبازقبل
بهایرانجمهورينظامکهشیعیسیاسیاسالمظهور. ترکیهالییکجمهوريدیگريوبودسعوديعربستانمذهبیمطلق
یتحماتحتوسوسیالیستیگرایشباعربیکشورهاي. شدآمریکاییسلطهمدارازخارجسومقطبظهورباعثآورد،وجود
تایاالرهبريتحتآنهاازیکیکهاندماندهباقیقطبدوفقطحاضرحالدر. دادندمیتشکیلراچهارمقطبشوروياتحاد

بهکهبردمیسربههاییدولتوایرانرهبريتحتدیگريوداردقرارآنعربیافراطیوکارمحافظهمتحدانومتحده
اننشمنطقهدرجاريسیاسیفرآیندهاي. نمایدمیدفاعخودانتخابآزاديوحاکمیتحقازوپیوستهایرانیانقالبطرح
حقبرمنافعبهاحترامنیزوعدالتوقانونالملل،بینحقوق. استبرخوردارموفقیتبرايشانسیهرازایرانکهدهندمی

.هستندایرانقوتنقاطجملهازمیانهخاورمذاهبوهاملتهمه
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انایرباتوافقاتمخالفاویوتلوریاضسويازفشارخاطربهمتحدهایاالت
است
نیکالیفایگور

موافقتنامهاستقرارکهاستماندهباقیروزيتاروزچندفقط
خالفبر. برسدامضابهايهستهبرنامهدربارهایرانبا45+1گروه
استشدهروشناکنونهمکننده،امیدوارهايپیشبینیهمه
. رسیدنخواهدامضابهویندرعیاريتمامسندنوامبر24روزکه

براياویوتلوریاضفعالهايتالشامر،اینعللازیکی
.استموافقتنامهامضايازپیشگیري

بهندکنمیسعیاست،گرفتهشکلویندرمذاکراتنهاییمرحلهدرکنونتاکهمتشنجیجوبرنهادنسرپوشبرايهنوز
موافقتنامهامضايقدمینیمدرگرفتنقرارو»اعتناقابلپیشرفت«دربارهعلنیاظهاراتودیپلماتیکتشریفاتیهايتبسم

ايدهعالبته. استخوردهبستبنبهروندتمامکهگرددمیمعلومشود،میشنیدهمطالباینکهوقتیولیشوندمتوسل
خارجهاموروزیرمعاونریابکوفسرگئیابتدا. کنندمینظراظهاربیشتريصراحتوقاطعیتبابلندپایههايدیپلماتاز

19روز. کردنظراظهربودند،کردهتعیینژنودرپیشسالیککهمدتیطیموافقتنامهامضايضعیفاحتمالدربارهروسیه
.کردبیانرانظرنقطههمینریگادربریتانیاخارجهوزیرهموندفیلیپنوامبر

هبمذاکراتتمدیدکهگویندمیهنوزآمریکاخارجهوزیرمعاونشرمانونديوایرانیدیپلماسیرئیسشریفجوادمحمد
این. تاسگردیدهواصلدیپلماتیکمنابعاز»احتیاطیگزینه«تداركدربارهاطالعاتولیشودنمیبررسینوامبر24ازبعد

جزئیاتخیبر«کهحالیدربرسدامضابهموافقتنامهبنیادیناصولآیندههفتهدوشنبهروزکهاستآنبرناظرجملهازگزینه
درارسئوالیمهمترین»اختالفموردجزئیاتبرخی«فرمولاین. شوندتبدیلجداگانههايرایزنیموضوعبه»اختالفمورد

فعلیمتنامضايعوضدرتهرانازهاتحریمرفعحجمومواعدمسألهآنوخوردبهشپایشمذاکراتروندکهگیردمیبر
میزدوراساسیرویاروییکهشدروشنوواضحکامالًکهاسترسیدهفراحقیقتلحظهویندراکنون. استموافقتنامه

تا. ارددبستگیواشنگتنبهفقطایرانايهستهپروندهشدنبستهاینکهوداردجریانمتحدهایاالتوایرانبینمذاکرات
. استشدهنوشتهزیاديمطالبدارد،ارتباط»پرونده«اینباکهچیزيهردرمتحدهایاالتکنندهتعییننقشدربارهکنون

قتنامهموافاینراهبرسرمیانهخاوردرواشنگتنمتحدانمهمترینسعوديعربستانواسراییلدانیممیکمترخیلیماولی



201435نوامبر–38شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

دولتکهاندشدهتبدیلموافقتنامهراهسربرسديبهکشورهاهمینکهاستحالیدراینو. کنندمیایجادموانعیچه
.استماندهناتوانآنبرکردنغلبهازاوباماباراك

ریاض–اویوتلجفتمشتركاهداف

غرقهواپیمابرناوهاينوعیکومیانهخاوردرآمریکاییحضورنظامبنیادینپایهدوزیاديمدتطیکهریاضواویوتل
جزیره«واسنتگرسلطنتینظامآشکارپیمانزیراگرفتندمیمعینیفاصلههمدیگراززمانیتااند،بودهايمنطقهنشدنی

فیکثیکارسیاستکهدانندمیهمهاینکهوجودبا. آمدمینظربهطبیعیغیرچیزیک»اسالمجهاندرغربیدمکراسی
ینادرشرکتواستچیزیکبودنآگاهودانستندارد،وجود»شیطانبامعامله«ازچیزيهمیشهسیاستدراینکهواست
.ندکنپنهانراخودروابطاینبودندمجبورمعینیمدتتااویوتلوسعودآلعلتهمینبه. استدیگريچیزکثیفکار

یسردرگمدچارهادمکرات. استشدهتبدیلکشورهااینبرايپایانبیبحرانزمانبهاوباماباراكجمهوريریاستدورهولی
بهمد،آمینظربهناپذیرخللکهکشوردواینباواشنگتنراهبرديشراکت. شدندخودمتحدانسردرگمیباعثواندشده

واسراییلنظرازکرد،اعالمسفیدکاخکهایرانباروابطسازيسالمبهسفیدکاختمایل. افتادمخاطرهبهاوباماباراكتقصیر
حوادث. استشدهاخیرهايسالهدهدرخارجیسیاستزمینهدرآنهاهايتالشهمهشدنخنثیمعنیبهسعوديعربستان

خودگردانمنطقهدرگرانهسرکوبعملیاتتالبناندرثباتیبیازمصر،درکودتاتاسوریهجنگازاعماخیرهايسال
است،يامنطقهرهبرنقشمدعیکهترکیه. کردتنظیمراریاضواویوتلمنافعونفوذهايعرصهتقسیمعملدرفلسطین،

اراردوغانوبگذارندجگررويدندانمجبورندمتحدهایاالتراهبرديشریکدواینکهاستعلتهمینبهواستناتوعضو
راتهراننیستندحاضرايبهانههیچبهآنهاولی. پردازندمیتندبسیاربیاناتتبادلبهاوباگاهیاینکهولوکنند،تحمل
.دشخواهدايمنطقهترفعالسیاستکردندنبالبهقادرمتحده،ایاالتبامناقشهبارازرهاییدرصورتکهکنندتحمل

یشپهامدتازاست،شدهطراحیهاسعوديوهااسراییلیمساعیتشریکباکهمنطقهسیاسینقشهرويبرایرانجایگاه
ایناما،اوبباراك»صلحابتکارات«نامبهنیستندحاضرآنها. استخطراتمنبعوحملههدفدشمن،جایگاهاینوشدهتعیین
الیممنافعدالر،میلیاردهادهوجودمیلی،بیاینمهمعللازیکی. کنندبازنگريخودنقشهدرنوبل،صلحجایزهبرنده

ربحاکممحافلبرايهراسی،ایران. استنقشهاینرويسعودآلخاندانواسراییلنظامیصنایعآمریکایی،هايشرکت
منطقهدرزداییتنشوایرانباتوافقبهرسیدنبرايتالشیهر. استسودآوريالعادهفوقکارآنايمنطقهشرکايوآمریکا

عدبگذشتهسالیکطولدرآمریکادرسعوديواسراییلیالبیعلتهمینبه. بردمیسئوالعالمتزیرراسودمنبعاین
واشنگتنحکومتیمحافلبهآنها. اندکردهاقدامزیادياصراروفشارباتهرانو5+1گروهبینژنودرموقتموافقتنامهامضاياز

آزمودهودیرینهمتحدانباروابطدروزدههمبرراايمنطقهتوازنوکنترلمعادلهتنهانهایرانباتوافقاتکهفهماندند
.زدخواهدتوجهیقابللطمهآمریکامنافعبهبلکهآوردخواهدوجودبهجديمشکالتآمریکا
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ايمنطقهسردجنگواقعیات

نهاآترینمهمکهبگیرندمعینیهايدرسپسربوشجرج»تروریسمباجنگعصر«ازشدندموفقآمریکابرحاکممحافل
نمیربجهانکلیدينقاطبرکاملنظارتبرقراريپسازقطبیتکجهانمساعدشرایطدرحتیآمریکااقتصادکهاستاین
مابرهواپیناوهاينوعیککهايمنطقهبازیگرانآندرکهاستقدیمیشدهآزمودهطرحبهبازگشتحل،راهبهترینلذا. آید

کنند،برقرارنهاآکهثباتیازوآنهابهنظامیکمکازبایدآمریکاطبیعتاً . کنندایفارامنطقهپلیسنقشهستند،نشدنیغرق
.ببردراخودسود

بههکشوندبرخوردارخارجیدشمنازبایدمؤثرفعالیتمنظوربهتحركکمهواپیمابرناوهاياینکهاستاینمسألهولی
یاضرکهاستطبیعی. ببرندهمراخودسودوکننداجراراخوداربابواشنمکتان،هايسفارشتوانندمیاوبامبارزهبهانه

حظآنازکهاستبودنمجازاتازمعافحسواقعدرکهبدهنددستازراخودامنیتهايضمانتخواهندنمیتهرانو
وابطرتشدیدصورتدرزیرابکنندکاريهرخود،کارهايتبعاتفکربدوناندکردهعادتهاسعوديوهااسراییلی. کنندمی

.شودمیآنهاپشتیبانآمریکانظامیهايناوگانازیکیهمیشههمسایگان،با

عمیقبحرانحالتدرسعودآلخاندان

اربسیهمبازولیبودگرفتهقرارسرنگونیآستانهدرپادشاهیخاندانکهاستنرسیده1979سالابعادبههنوزبحراناین
یناتوانمیکند،میاستفادهسوءآنازکهسالهاستریاضکهسنیوشیعهرویاروییوجنگطریقازفقط. استحساس

رهجینظامیشبههايگروهکوسیاسیهايجنبشداخلدراکنون. کردخالیشود،میتولیدعربستانداخلدرکهرابخار
بهرااولنقشبایداینکهیابرخوردارندامترهبريحقازسعودآلآیاکهداردجریانشدیديهايبحثهاسعوديخوار
ازنظورمکه»شیعیطلبیتوسعهدفع«باکنندگانبحثاینکردنمشغولباتنها. کردمنتقلداعشاسالمیدولتسران

همهبرعالوه. دادپایانفکريخطرناكتشتتاینبهتوانمیاست،شیعیبیداريرهبرانواهللاحزبدمشق،ایران،کارآن
ريبیشتانتقاديچشمباریاضرهبريادعاهايبهفارس،خلیجهايپادشاهییعنیمتحدانتریننزدیکحتیها،ناراحتی

.ببندندايمحرمانهمعاملهتهرانباسعودآلسرپشتتوانندمیآنهاشود،دادهفرصتآنهابهاگر. نگرندمی

خودیخارجسیاستتوانشدموفقکنندهفلجهايتحریمشرایطدرحتیایراناگرکهفهمندمینیکپادشاهیمسئولین
خودتوانکهتهراناینکهتصوردارد،نگهپارويراسوریهحتیوبماندباقیمیانهخاورمنطقهکلیديبازیگرودادهافزایشرا
.گرددمیوحشتوترسباعثیابد،دستدستاوردهاییچهبهتواندمینکند،خرجاروپااتحادیهوآمریکابارویاروییبرايرا
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داردشبیهیهايانگیزههماویوتل

زیگرانباهمه. استحساساینقدراسراییلبرايکهاستفلسطینیمسألهعادالنهفصلوحلپیگیروواقعیطرفدارایران
روشندبفراخودوبزنندچانهحاضرندآنهروکردهاستفادهايجویانهغرضاهدافبافلسطینی–اسراییلیمذاکراتازدیگر

سترشگراهسربرتهران،راهبرديشریکدواهللا،حزبودمشقآن،برعالوه. کنندعوضسیاسیامتیازاتباراهافلسطینیو
.اندکردهایجادراعبورقابلغیرمانعشاممنطقهبراسراییلنظارت

بینوايمنطقهامنیتبرايخطرمهمترینعنوانبهراآناویوتلکهایرانايهستهبرنامهدربارهاسراییلغوغايولی
نتهرا. شودمیمسکوتزیادياصرارباگروهیهايرسانهدرکهدارددیگرجنبهیککهمدتهاستکند،میمعرفیالمللی

انهمیخاوردرايهستههايسالحازعاريمنطقهایجادبرايفزایندهاصرارباتواندمیالمللیبینانزوايازخروجشرایطدر
ابرویاروییشرایطدرزرادخانهاینوجودغرب،نظراز. بودخواهداسراییلايهستهزرادخانهپایانآغازاینکهکندتأکید
یزچیکاسراییلايهستههايسالحتهران،باالمللیبینجامعهروابطسازيسالمشرایطدرولی. استموجهکامالً ایران

شدخواهدمطرحآنبردنبینازمسألهناگزیروشدهشناختهضروريغیرواضافی

اوبامابهاسراییلی–سعوديحجتاتمام

اویوتلوریاضبرايباشد،بخشیدهبهبودراغربباخودروابطحدوديتااقلحدوشدهرهاهاتحریماکثرازکهتهرانی
بهراایرانابايمعاملههیچکهاستکردهاعالمکنونتانتانیاهوگسیختهلجامبیبی. کندمیایجادآشکاريومستقیمخطر

رهکهفهماندندواشنگتندرخوددوستانبهولیکردهخودداريصداوسرپربیاناتازسعودآل. شناختنخواهدرسمیت
لقیتسعوديعربستانشریکعنوانبهخودتعهداتازآمریکاامتناععنوانبهایرانومتحدهایاالتبینروابطبهبودگونه

وابستهسعودآلوفاداريبهنفتهايقیمتزمینهدرجملهازآمریکابرحاکممحافلمنافعاینکهبهتوجهبا. شدخواهد
.نیستتوخالیتهدیدیکایناست،

فوذناعمالمکملوسایلازکنگرهنمایندگانانتخاباتازبعدهستند،ریاضمطمئنودیرینهشرکايکهخواهانیجمهوري
كاردبهعراقحوادثآغازازبعدجاريسالتابستاندرکريواوباماامر،حقیقتدر. اندشدهبرخوردارسفیدکاخسیاستدر

اییلاسرحجتاتمام. نداردتعلقآنهابهایرانمسألهزمینهدرآخرحرف. شدندتبدیلآمریکاايمیانهخاورسیاستلنگهاي
ریاضوواویتلباراهبرديشراکتسودترازويکفهآمریکا،برحاکممحافلنظراززیراشدقبولوشنیدهسعوديعربستانو
.استشدهترسنگینتهرانباروابطبهبودامتیازاتاز

******
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شرکايباايمنطقهرویارويدرایرانازبازدارندگیوفشاراعمالوسیلهعنوانبه»ایرانايهستهپرونده«علتهمینبه
کهاستشدهتبدیلمانعیبههاسعوديوهااسراییلیگیريموضع. شدنخواهدبستهزیاديمدتتامنطقهدرآمریکایی

یارديمیلچندینهايدرآمدبلکهمیانهخاورنشدنیغرقهواپیمابرناوهايمنافعتنهانهزیراکندعبورآنازنتوانستاوباما
افتادهاتفاقمتحدهایاالتخارجیسیاستتاریخچهدربارهاکههمانطور. هستندآنپشتیبانآمریکاصنعتیومالیهايگروه
.استشدهترسنگینسلیمعقلازبارچندمینبرايهراسیایرانسوداست،



 

 

 

 

 

 

 

 

www.siran.ru 

info@siran.ru 

http://www.siran.ru/



