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  مصاحبه

 یريش. م. ا: برگردان

  ٢٠١٢دوم فبروری 

  

   افتد؟ی مقي به تعورانيخاطر نفت اه جنگ بآيا 
  . ھاستئیامريکا تنگه ھرمز به سود راموني تنش پدي تشدچرا

  

شد،امريکا ۀ خود به کنگراميوباما در پ اباراک رادي با اشاره به ت دامات ب ستگی اق واد ی قطع واب ه واردات م  کشور ب

ازريدر طول سه سال اخ«: طور مشخص گفته  از خارج بیمولد انرژ ا اج ارۀ م ايلي در می حف ادن ونھ ار مع  ھکت

رد شاف . مينفت و گاز را صادر ک ه دولت خود دستور اکت القوئیايابع در منصد در٧۵من ب ان را مۀ ب . » دھمی م

ه واش رد ک شان ک ه گزنگتنيعالوه بر آن، او خاطر ن هي از ھم ران ا ب ه سالح اتمراني ایابي ممانعت از دستی ھ  ی ب

ا ۀ متحداالتي جنگ األۀ شود که مسی حاصل می منطقۀجي نتني اظھارات اني ایاز ھر دو. استفاده خواھد کرد  امريک

ده اسراني اهيعل ار. ت حل ش ر آن، در ت زون ب وری ٢۶ خياف ه جن د ک وم ش ا معل ارامريک اه م او کيچ  در م روه ن  گ

ه خل»زيانترپرا «ی اتممابري ناوھواپی به سرپرستی ضربتمابريھواپ سجي را ب ارس گ د داشت لي ف  یموشکھا( خواھ

روه مني جزو ازيکروز و سه ناوشکن ن د).  باشندی گ ه اديآ ی مشي سؤال پني اب،ي ترتنيب از  ک شه از ف ر مناق گ

   چگونه خواھد بود؟ی مواد مولد انرژی آن بر بازار جھانريوارد شود، تأث» گرم«به فاز » سرد«

  

را ا ني پاسخ اافتني یب ه سرگئ) مطبوعات آزاد( سؤال م دیب ستري پراواسودوف، م رژیتوي ان ه ی ملی ان  مراجع

  .ميکرد

د ب. ستي نامريکا متحده االتي به نفع اراني اهي توجه داشت که شروع جنگ علدي باــ ناره مشکل بتوان  یوي اساس س

ه عراق .  کردی کار دست بزند، ارتش خود را از عراق خارج نمني به اامريکااگر قرار بود . عراق عمل کند چرا ک

  . بودراني در ایني زماتي آغاز عملی براگاهي پانيبھتر

ستن تنگیبه عکس العمل ھا دست زدن ی براراني اکي ھا در تحرئیامريکا کنم ی مفکر ل ب ز، ذۀ تند، مث عي ھرم  نف

د ای می سعران،ي نفت ادي امتناع از خری خود برای با متقاعد کردن شرکاامريکا. اند دراني کن ن بست بران ه ب .  را ب

رایگري است و منابع دابسته و»اهي سیطال« کشور اساسا، به صادرات ني اقتصاد ارا،يز دارداتي حۀ ادامی ب ا .  ن ب
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ما :  شودیبه آنھا گفته م.  شودی آنھا متحد مهيعل که چرا غرب ستي قابل درک نانيراني اتي اکثری وضع، برانيا ش

 سمت حرکت ني جھان در ھمی از کشورھایادي که شمار زستي در حالنيا. دي کنی تالش می ساخت سالح اتمیبرا

ا نمنيخصوص بده  ب،ی کسچي اما ھد، کننیم سانيھم. شود ی شکل خشن، متعرض آنھ ستان در ھم  راني ایگي پاک

اد شوروی حضور نظامی از ھمان سالھازي القاعده نن،يعالوه بر ا.  دارداري در اختیسالح اتم ستان، ی اتح  در افغان

 ني امي فکر تحری حتگاه چي ھی المللني بۀاما چرا جامع.  دولت برخوردار استتيدر پاکستان حضور دارد و از حما

 بھانه نھاي اۀھم.  نداردراني ایئ به خطر ھسته ی ربطچي ھھاي دھد؟ واضح است که بازیخود راه نمکشور را به ذھن 

  .است

  

  ست؟يخاطر چه  بھايري بھانه گني اۀ پس ھم-» آزادمطبوعات«

  تمامباي تقرروي ننيا.  در جھان ھستندئیاي دریروي نني صاحب قدرتمندترھايئامريکا.  ساده داردلي دلکينظرم، ه  بــ

رل مئیايحمل و نقل در دی جھان را کنت تراتژ.  کن ا یطراحان س اامريک ه ني از اري اخی در زمانھ سۀ بودجک  اري ب

اي کشور تقرني اۀبودج.  کنندی مناله آه و ابد،ي ی مصي تخصی امور دفاعی براینيھنگفت و سنگ ساوب ا بودجی م  ۀ ب

دھستي در حالنيو ا.  جھان استی تمام کشورھایدفاع ه ب ا ھنگفت یارج خی ک اي تقر،امريک ه ب  دالر ونيلي تر١۶ ب

ه نشي بني ااي سؤال مطرح است که آني اامريکا یاسي اغلب صاحب نظران سیبر. زند یسر م د راھزنان  ستي از ح

د ، کشورھادهي آنھاعقم؟ي کنی جھان عمل مئیاي تجارت دریعي ضامن عملکرد طبانعنوه که ما ب  تي از امنئی دارن

ره م بئیايتجارت در سیھ ه ب د، ک ا ی خوب تحت پوشش ناوشکنھااري برن رار مئیامريک دي گی ق   ۀني ھز،یعني. رن

  . برندی سودش را آنھا م،ی پردازد ولی مامريکا را ئیاي درتيامن

رادي نمامي کشور تفھگري به ددي باامريکا ه ب راری ک هي ھزدي باتي امنی برق دن ه ھم.  کنن کي سبب، انيب ران ا ی ب  آنھ

 یرانيا.  مناسب استاري کار بسني ای ھرمز براۀ تنگتيوضع.  حمله کندی جھانیرانيزم است که به کشت الیمتجاوز

شتی معقول مۀني خوب، با ھزی ھائیامريکا نفت را متوقف خواھند کرد و ی بد، تانکرھایھا د ک ای توانن ري دی ھ  گ

ه دی برای مثال خوبنيا. کشورھا را از تنگه عبور دھند ال حراست از تھد آن خواھد بود ک در داتير قب ف، چق  مختل

  . ھا خواھند پرداختیئامريکابه 

وني ھر گونه تنش پدي بر آن، تشدعالوه ع ران،ي ارام ه نف زارا،يز. ستامريکا ب م موجب اف انمتي قشي ھ  نفت ی جھ

ر داخل  دامريکا را مقرون به صرفه خواھد ساخت که یستي زی گاز و نفت،  سنگھاستي شۀخواھد شد و، ھم، توسع

صاد ی توسعه بخش واقعی اصلات از جھیکي ز،ي نفت خستي شۀ توسع،یطور کله ب. اضافه بر مصرف دارد  اقت

ا لگراني تحلیابيطبق ارز.  استامريکا ا،ئیامريک ای اجراۀي در س ا سال ني ای طرحھ ا در ٢٠١۵ عرصه ت  امريک

د ناخالص ا.  خواھد شدجادي ای ھزار فرصت شغل٨٧٠ زاارديليم ١١٨ کشور نيدرآم د شي دالر اف تي خواھ ا . اف ام

ه ني ایبرا شود، قاني و زرر موجب ضتي فعالني اۀ ھمک تي ن زادي نفت بام دي شي اف داقل . اب  دالر در ھر ١٠٠ح

  .بشکه

شنجات پھا،يئامريکا د،يني بی که مھمانطور ه ت وني با دامن زدن ب سران،ي ارام  ی از مشکالت خود را حل میاري ب

ايکنند، اما اروپائ ا معضالت جدیني و چھ ا ب امتحدان .  شوندی مواجه میدي ھ د ضمن با مجبورامريک مخاطره ه ن

ای  درصد و ک١٠ ايتالي درصد، ا١٧ جاپان یمثال، کشورھا.  موافقت کنندامريکاانداختن اقتصاد خود، با مواضع  وري

  . کنندی وارد مراني خود را از اازي درصد نفت مورد ن٩ یجنوب
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ا.  اعالم کردراني نفت امي خود را با تحردي شدت مخالفني حال، چني در ع-» آزادمطبوعات« در مامريک د ی چق  توان

   کند؟ئی اعتنای که اقتصادش وابسته به آن است، بیمواضع کشوره ب

ايئامريکا. ستي مشخص نني است که موضع چني ای عامل اصلت،ي وضعني در اــ ه چی از ھر کشورشي بھ  ني ب

هيمرشدت به نفت خاوه  آن به سھم خود بی اقتصاد آسمانبدھکارند و سته استان ه یتصور م.  واب نم ک ايئامريکا ک  ھ

ور مۀ را از تنگما شی ما تانکرھا،یعني.  معامله کنندني با چی کنند بر سر وابستگی میسع ما مي دھی ھرمز عب  و ش

ع چنيواضح است که ا. دي ما کم کنی ھای از بدھزين ه نف ه ب ا نیني معامل ا چه عکس العملی ولست،ي ھ شان ی آنھ  ن

اد. (ستيخواھند داد، ھنوز معلوم ن ان س ه، ني اۀترجم هي ا،یعني گفت ا نک ان درامريک  ئیاي در نظر دارد نقش راھزن

  ).مترجم. دي نمافاءي ھرمز اۀ را در تنگیسومال

  

  ...در نظر نگرفت را أله مسني اامريکا ی مطرح بود ولني ھم منافع چايبي در ل-» آزادمطبوعات«

اد ھواستھايئامريکا ی اعتراضات برانيا.  کندی تواند بکند؟ خوب، اعتراض می چکار مني چتي وضعني در اــ .  ب

ا ی نمنيچ د ب ا توان ادار«.  خواھدی نمی بجنگد و حتامريک ا» اوراق بھ ه مامريک در ک د؟ ھر ق ازار کن  ی را وارد ب

اني کنم که چیتصور م.  دالر چاپ خواھد کردونھايلي ترهشي باز ھم مثل ھمامريکادر مقابل، . خواھد  ی ھنوز اھرمھ

  . ندارداري را در اختامريکا بر یرگذاري تأثی برایمتناسب

  

ا فرضد،ي تصور کن-» آزادمطبوعات« ورد آنۀي م ه   شما را در م شدامريکاک شھا پدي در ت وني تن عي ذراني ارام  نف

   را در ھم شکست؟»ی المللنيژاندارم ب «ی ستراتژني توان ای مايآ. ميري پذی مطلق متيعنوان واقعه است، ب

سیھاي بازنجاي و در ادهي در ھم تنانهي در خاورمیادي زاريعوامل بس. دي تردی ب،ی بلــ داري ب ای ج ا پولھ ت، ی ب  ھنگف

ر .  استدهي گردلي تبدی ثباتی کل منطقه به کانون ب،یطي شرانيدر چن. در ھم گره خورده است انياز باز یکياگ  کن

د، ا ه فاجعیم تي عصباننيکنترل بر اعصاب خود را از دست بدھ د ب انۀ توان دھايتصور پ. دينجامي بی جھ  آن یام

  . مناطق جھان را به کام خود بکشدگري و دابدي تواند گسترش یمناقشه م. وحشتناک است

  

االمتي رود که قی گمان م-» آزادمطبوعات« ت، بی ب ل م.  باشدهيسود روسه  نف م مث ا ھ  از ،امريکامکن است م

  م؟ي بری سود مانهي در خاورمديبروز مناقشات جد

ا جنگ دراز مدت . دست آورده  بی فوق العاده از صادرات مواد مولد انرژی توان درآمدھایم! ، البتهء در ابتداــ ام

ا ا اامريک د پی مراني ب دھاي توان رای منفیام ته باشدی در پهي روسی ب زا-اوال.  داش اشي اف ت، ی بھ ابع افتني نف  من

رانيگزيجا أمی ب رژني ت د ساخی ان ه صرفه خواھ رون ب  عرصه نيسرعت در اه  بشرفتهي پی و کشورھات را مق

ردتيفعال اتی ب-ايثان.  خواھند ک ساراني ای ثب ه دواري دیگي در ھم افع، می کشورھاواري ب ه ی مشترک المن د ب  توان

  .دي نماتي و قفقاز سرای مرکزیايمناطق نا آرام آس

  

ردی تصور مني خودش را چنشي پی عراق ھم تا چند-» آزادمطبوعات« ل اشغال ني آنکه اژهيوه ب.  ک  کشور قب

ودی بازار جھانۀ عمدگراني از بازیکي ،امريکاتوسط  وان از ای میدر حال حاضر چه انتظار.  نفت ب  کشور ني ت

  داشت؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ت، اريبا در نظر گرفتن ذخا.  رودیشمار مه  عالمت سؤال در تجارت نفت بني عراق امروز بزرگترــ  کشور ني نف

ه منيله بسته به اأ کار را خواھد کرد؟ ھمه مسني اايآ.  دھدشي آن را صد در صد افزادي تواند تولیم د ی است ک  توانن

ه نيخصوص اه  ب؟ نهاي برقرار سازند داري پاتي کشور امنني نفت اديدر بخش تول ا ک   خود دری حضور نظامامريک

  .عراق را بشدت کاھش داده است

  

  . خود را از عراق خارج کرده استیروھاي ھمه نامريکا شود که ی گفته م-» آزادمطبوعات«

شاور ١٠فقط در حدود .  مانده استی باقی خصوصاني از به اصطالح نظامیادي اما در آنجا شمار ز،یبل -  ھزار م

د،ي آیحساب مه  بژهي ویروھاي که در واقع ھمان ن»یسربازان خصوص«و حقوق .  ھنوز در عراق ھستندینظام  ن

ا.  شودی پرداخت نمی دولتۀ از بودجايگو ق برآوردھ ا از یطب ف، شمار آنھ ا ١۶ مختل زار تخم۵٠ ت  ی زده مني ھ

ايو ا. شود انھ ان آدمھ ه بائی ھم ستند ک ازماندھدي ھ نظم نفت عراق را س دي نمای استخراج م دايآ. ن ار ني اۀ از عھ  ک

  . داندی کس نمچي نه، ھاي آمد برخواھند

  

ا گفت که کشور بمباران شده توسط ا،يبي له عنوان نمونه  مگر ممکن است، مثال ب-» آزادمطبوعات« د امريک  بتوان

  سرعت به سطح قبل از جنگ برساند؟ه صادرات نفت خود را ب

ه مس.  شودیم درصد تا آغاز جنگ استخراج ۶٠ زانيمه  نفت بايبي کنم که اکنون در لی فکر مــ ه ب رمألۀآنچه ک  مي ت

ار ی معي سریلي خئیامريکا تحت حفاظت سربازان امريکا است که تجارت ني شود، ایمربوط م اه از ک  تواند ھر چ

د، یروي کار را به نني بخواھند ایگري دکسان اي ھا و یائيبياما اگر ل.  کندیافتاده را دوباره راه انداز ام دھن  خود انج

  .ديطول خواھد کش سال کياحتماال 

  

  ... ھم بمباران خواھد شدراني ای که چاھھامي اگر فرض کن-» آزادمطبوعات«

ل تجاوز راني با مقاومت ارتش امايله مستقأمس.  استني ھمی سؤال اصلــ ا در مقاب ستگامريک ر .  داردی ب عراق، اگ

ه سربازان دهيرس ناني عراق به پااني ارتشميھنوز تسل.  شدمي جنگ تسلی بد،يفراموش نکرده ا ود ک ا ب ار ئیامريک  ک

ه ستي ھم، ھنوز معلوم نرانيدر ارتباط با ا.  سوزان را آغاز کردندیفرونشاندن آتش چاھھا ا ک د ای مامريک  ني توان

  ! اگر بخواھد، انجام دھدیکار را حت
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