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  ٢٠١۵ اگست ٢٠
 

 روسيه؟ يا امريکا : آينده و گذشته تقاطع در ايران
  

 ايران و امريکا اکنون .دارد ادامه ١٩٧٩ سال اسالمی انقالب ار بعدسال  ٣۶ طول در نتھرا و واشينگتن بين ئیرويارو

 ھسته ۀبرنام دمور در وين ۀتوافقنام آراء اتفاق به متحد ملل سازمان امنيت شورای .يافتند دست توافق به بار اولين برای

 روز  .کرد تصويب است، تھران عليه متحد للم سازمان امنيت شورای قبلی ۀقطعنام ھفت لغو یامعنه ب که را ايران یئ

 چند واشينگتن که ايران، عليه تحريمھا ۀھم ۀشالود فروريزی  .نمود تصويب را مشابھی ۀقطعنام نيز اروپا ۀاتحادي بعد،

 یمش از کرده، نشينی عقب امريکا مقابل در ايرانيھا ھم ًواقعا آيا است؟ معنی چه به اين .شد آغاز بود، ساخته سال ده

 و امريکا با اقتصادی ھمکاری بازسازی سود با را خود استقالل ايران آيا نمودند؟ امتناع روسيه با ھمکاريھا تقويب

 کند؟ می معاوضه اروپا ۀاتحادي

 .شوند متوقف متحد ملل سازمان امنيت شورای ۀقطعنام تصويب از بعد روز ٩٠ مدت در توانند می ايران عليه تحريمھا

 از پيش ايران عليه شده اعمال محدوديتھای اکثريت که کند، می تصور تھران  .ايرانيھاست برای حالت بھترين اين، خود

 ۀآيند سال در ايران اقتصاد که بود، خواھد اين تحريمھا لغو ۀنتيج کمترين اين، بر بنا .شد نخواھد برداشته ٢٠١۶ سال

 غيرتحمريمی يا عادیۀ بودج تصويب جھت در خيرا سال سه طی بار اولين برای )چمار ماه ٢١ از شروع( ايرانی

 .بکند سمتگيری

 بانک رئيس حاال .يافت خواھد دست خود حساب در شده بلوکه پول دالر ميليارد ١٠٠ به ايران که بود، شده اعالم پيشتر

 باقی دالر ياردميل ۶ و بانک به آن دالر ميليارد ٢٣ که گويد، می سخن دالر ميليارد ٢٩ از فقط سيف .و ايران، مرکزی

 ھيچه ب تحريمھا از ايرانۀ ديد آسيب اقتصاد بازسازی برای مبلغ اين که است روشن  .دارد تعلق ايران دولت به مانده

 بر بنا .است گرفته قرار اولويت در پتروشيمی و گاز و نفت بخش مالی تأمين ًفعال دليل، ھمينه ب .کند نمی کفايت وجه

 بانک رئيس .است بسته اميد خارجی گذاری سرمايه به اقتصاد کليدی بخشھای ساير ۀتوسع برای ايران دولت اين،

 .»داشت خواھيم خارجی گذاری سرمايه دالر ٣٠٠ -٢٠٠ حدود در ما« :گويد می ايران مرکزی

 سخن بلکه، نيست، عاقالنه بياورد، دسته ب تواند می چقدر ايران اقتصاد که آن از صحبت اکنون ما، نظر از اما،

 برای مالحظه قابل گذاری سرمايه به منده عالق خارجی گذار سرمايه توان می چگونه و کجا از که است اين تر اقالنهع

 حاضر کسی چه .باشد اميدوار تواند می کداميک به ًواقعا تھران سخن، ديگر به  .يافت ايران اقتصاد ۀجانب ھمه رشد

 کند؟ گذاری سرمايه نزديکۀ آيند در ايران قويتت برای دالر ميلياردھا جھانی موجود شرايط در است
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 ۀمعامل حالت، اين در .يابد می رييتغ ايران نفع به خاورميانه در ءقوا تعادلجوالی  ٢٠ در وين ۀتوافقنام امضای از پس

 رييغبالت ايران دولتی ايدئولوژی مھم عنصرۀ مثابه ب امريکا با ضديت .شود نمی مھمی راتييتغ باعث امريکا با ايران

 با »یئ درجه ١٨٠ تفاوت« امريکا یئ خاورميانه موضع که داشت، اظھار ای خامنه هللا آيت ايران، فقيه ولی .ماند می

 ھمچنان بحرين و يمن در شيعه شورشيان از خود حمايت به ايران و دارد عراق ولبنان سوريه، قبال در ايران سياست

 اين، بر اضافه .بدھد رخ اساسی تحول ايران یئ منطقه رويکرد در رود نمی احتمال ديگر، عبارته ب .داد خواھد ادامه

 شريعتمداری، حسين ً،مثال .نيستند موافق کشور یئ ھستهۀ پروند خصوص در حاصله توافق با ايران سياسی دواير ۀھم

 با را خود راھوار سبا«ايران که داشت، اظھار ای خامنه هللا آيت مشاور و کارانه محافظه ديدگاه دارای فردی عنوانه ب

 .کرد معاوضه »مصرف بی افسار

 را داخلی اقتصادی -اجتماعی ۀتوسع به مربوط مسائل حل ضرورت نيز معامله از پس حتی ايران که فھمد می سفيد کاخ

 رھبری حال، ھمه در .داند می غرب با اقتصادی روابط بازسازی به منده عالق شرکتھای و افراد برخی منافع از باالتر

 .کرد نخواھد امتناع خارجی گذاری سرمايه مقابل در خود ژيکيسترات اھداف از ايران سياسی

  

 بود؟ خواھد چگونه اکنون اروپا و امريکا رفتار

 کنار در ماندن با غرب .يافت خواھد تفوق اقتصادی منافع بر ژيکيسترات درک آن ئیاروپا متحدان و واشينگتن نظر از

 دست تھران با رقابت در خود یئ منطقه متحدان حمايت از شناسد، نمی رسميت به را یئ ھسته توافق که اسرائيل

 ايران، به امريکا فشار اصلی علت .کرد خواھد جلوگيری ممکنۀ وسيل ھر با ايران اقتصاد ۀتوسع از و کشيد نخواھد

 تأثير حفظ و شاه ژيمر سقوط از پس کشور اين بر خود ۀداد دست از ۀسلط مجدد برقرای برای دائمی تالش يعنی

 .برد نمی بين از را علت اين یئ ھسته توافق . ماند می رييبالتغ ھمچنان منطقه بر انحصاری

 قدرت از استفاده احتمال از باره دو کری جان ،امريکا ۀخارج وزير که طوریه ب شد، حاصل بسختی »قرن توافق«

 چنين که داشت، اظھار پاسخ در ايران ۀخارج وزير ظريف، جواد محمد .گفت سخن تھران عليه امريکا نظامی

 بزرگی تظاھرات امريکا در .دارد ادامه طرفين ۀخصمان اظھارات .ندارد معنی ايران با برخورد در »پوچ تھديدھای«

 طنين »!امريکا بر مرگ« شعارھای نيز تھران خيابانھای در گرديد، برگزار نامه موافقت امضای با مخالفت در

 .باشد می المللی بين حمايت نيازمند السابق، فی کما ايران يابد، نمی پايان امريکا -ايران ئیرويارو .انداخت

 عراقچی، عباس داد، قرار تأئيد مورد را وين ۀتوافقنام که متحد، ملل سازمان امنيت شورای تصميم از پس بالفاصله

 از صرفنظر ايرانيھا .گيرد می تحويل ار روسيه ٣٠٠ اس موشکھای ايران که کرد اعالم ايران ۀخارج وزير معاون

 در ايران، به بالستيک موشکھای و و موشکی فنآوری صدور ممنوعيت تأئيد و یئ ھسته برنامه کاھش ۀبار در توافق

 صدور با ارتباط در متحد ملل سازمان امنيت شورایۀ قطعنام در که کنند می گمان آنھا .دارند تعجيل لهأمس اين

 به روسيه دفاعی فنآوری صدور مورد در نظرات اظھار .ندارد وجود ممنوعيت ايران به سيهرو ئیضدھوا موشکھای

 ايران عليه متحد ملل سازمان امنيت شورای قبلی ھای قطعنامه لغو از مسکو مندیه بھر احتمال پيرامون بحث به ايران

 .داد ای تازه تکان

 انطباق روسيه منافع باً ظاھرا اول، نگاه در غرب، و ايران بين توافق« :نويسد می اينترست نيشنال ئیامريکا ۀروزنام

 جبران آسيبھای نفت، ۀکنند صادر ۀمثابه ب ايران ظھور که گويد می مصرانه مقاله ۀنويسند .»عکسه ب اما، .ندارد

 که آنچه .نيافت انعکاس امريکا جمعی ھای رسانه در فقط باور اين البته، .آورد می وارد روسيه نفت صدور به ناپذيری

 .نبود روسيه مستقيم رقيب گاه ھيچ تحريمھا اعمال از قبل حتی ايران است، گفتن به الزم شود، می مربوط نفت به

 توليد ،٢٠١٢ سال در تحريمھا برقراری تا .ندارند باھم تقاطعی ھيچ و است متفاوت ايران و روسيه صادرات جغرافيای
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 اکنون .کرد می صادر را آن ۀبشک ھزار ۴٠٠ و ميليون ٢ که بود کهبش ھزار ۴٠٠ و ميليون ۴ ايران نفت ۀروزان

 احتمال .کند می صادر را آنۀ بشک ھزار ۴٠٠ و ميليون ١ که کند می توليد نفت بشکه ھزار ۴٠٠ و ميليون ٣ ايران

 که ئیبازارھا به نفت بشکه ميليون دو  -يکی ورود اما يابد، افزايش قبلی سطح تا نفت صادرات آينده ماه چند در دارد

 در روسيه مثل ھم ايران که اين خصوصه ب .کند نمی تصادم روسيه منافع با کنند، نمی کار آنھا در روسيه شرکتھای

 .نيست ذينفع نفت قيمت کاھش

 از اما شد، خواھد روسيه دفاعی صنايع عايد دالر ميليارد ٣ -٢ حدود در ايران، به ٣٠٠ -اس موشکھای تحويل از پس

 پيشرو به را روسيه شرکتھای تھران، و مسکو بين کاری روابط در سياسی اعتماد برقراری که است، اين مھمتر آن

 ۀمعاھد اساس بر .کرد خواھد بدل تحريمھا لغو از بعد ايران در سودمند قرارداھای بستن به منده عالق خارجی کمپانيھای

 ھم ديگری طرحھای .گيرد می خود دسته ب را راناي میوات نيروگاھھای ساخت روسيه ،٢٠١۴ سال پائيز در منعقده

  .اند کرده تأئيد را آنھا ميلياردی قراردادھای پيشنويس روسی کمپانيھای که دارند وجود

 

http://www.fondsk.ru/news/2015/07/29/iran-mezhdu-proshlym-i-buduschim-ssha-ili-
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