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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  *والنتين کاتاسانوف: نويسنده

 شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٣ نومبر ١۴

  

 (*) فدرالۀ ايران، عربستان سعودی و صد سالگی نظام ذخيرۀدر بار
 و امريکاسردی گرائيدن مناسبات بين به  و ايران ھمزمان با امريکاسياسی حسنه بين  تالشھا برای ايجاد روابط

 ۀ اينھا اغلب حادثۀو ھم عربستان سعودی مورد بحث بسياری از رسانه ھای جمعی در ماھھای اخير قرار گرفته است

 ک صد سالگی آن به پايان میمبر يرا يادآوری می کند، که در ماه دس ١٩١٣ در سال امريکا فدرال ۀتشکيل نظام ذخير

 ۀنظام ذخير نظر من، مصادف بودن رويدادھای اخير خاورميانه و نزديک با يکصدمين سالگرد تشکيل ۀاز نقط. رسد

  .فدرال بسيار نمادين است

اين   پولی - مالیۀنظر از طيف وسيع داليل شروع گرمايش مناسبات بين واشنگتن و تھران، سعی می کنم جنب صرف

اما پس از .  و ايران مناسبات گرم و دوستانه برقرار بودامريکاپس از جنگ جھانی دوم بين . ا را توضيح دھمرويدادھ

در طول دھه ھای اخير مناسبات . ر يافتيي اين مناسبات تغۀ در ايران، ھم١٩٧٩ در سال امريکاسرنگونی شاه طرفدار 

 یاتکاه واشنگتن تا اين اواخر کوشش می کرد ب. ه بود و ايران در بھترين حالت، تيره، و اغلب خصمانامريکابين 

 اخير، تحريمھا زير پرچم مبارزه با ۀطی دھ.  مالی تھران را به زير نظارت خود درآورد- اعمال تحريمھای اقتصادی

سالھای زيادی است که ايران .  گذاشته شدءمی است، به اجراوی ايران، که گويا ھدف آن ساخت سالح اتئ ھسته ۀبرنام

اين تحريمھا، البته که زندگی جمھوری اسالمی را . دھد  به حيات خود ادامه میامريکادر زير تحريمھای اقتصادی 

مسدود کردن تسويه حسابھای ايران با . نوعی با اين شرايط خو گرفته استه  کرده است، اما ايران بئیدچار دشواريھا

صورت ه  ب پراختھای بزرگ عمدتاً ۀاز آنجائی که ھم. دند کليدی تحريمھا بوۀ، نکتامريکا دالرديگر کشورھا با 

 در مقابل اين تحريمھا، تھران با گذار به يورو . عبور کنندامريکاشود، آنھا بايد از نظام بانکی  غيرنقدی انجام می

شار به در پاسخ به ايران، واشنگتن با اعمال ف.  پرداختھای نفت و ساير کاالھای خود، واکنش نشان دادۀبرای تسوي

، از دوم.  آنھا از خريد نفت ايران شد خواستار امتناعامريکا، اوالً . را سفت تر کرد» مھره ھا«متحدان اروپائی خود، 

متحدان اروپائی تا حد .  پرداختھای ايران با يورو خودداری نمايندۀ خدمات برای تسويۀبانکھای اروپائی خواست از ارائ

ايران صدور نفت به ساير کشورھا، از جمله به چين و ھند را در اولويت قرار . ند گردن نھادامريکازيادی به خواست 

ارت ايران جدر عين حال، در ت . يا يورو، بلکه با يوآن و روپيه انجام داددالربدين ترتيب تسويه پرداختھا را نه با . داد

 معامالت - قديمی بی نياز از ارز ۀ ھمچنين، روش تجربه شد.با ترکيه و برخی کشورھای ديگر از طال استفاده شد

  .  نيز به کار بسته شد- تھاتری
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تحريمھا عليه . واشنگتن ضمن اعمال تحريمھا عليه ايران، ناگھان متوجه شد، که بر سر شاخ نشسته و بن می بُرد

. د تشويق کرامريکا دالر پرداختھای خارجی خود با ۀجمھوری اسالمی ايران شرکای آن را به امتناع از تسوي

عبارت ه  به چين، ب- نخست، بازی را به حريف ژئوپوليتيک خود ۀواشنگتن با برقراری تحريمھا عليه ايران در وھل

  . يوآن باخت- صحيح تر به ارز چين

 برق آسا و جنگ ظفرمند عليه سوريه حل کند، ۀواشنگتن سعی کرد مشکل پيش آمده را با تکيه به قدرت نظامی، با حمل

مبر سال جاری،  در ماه سپتامريکا جنگی ۀاما برنام. ربرد متدھای جنگی ايران را سر و سامان دھدو پس از آن با کا

در اين مورد بايد به واشنگتن سپاسگزار بود که .  مواضع پايدار و پيگير روسيه کنار گذاشته شدۀپيش از ھمه، در ساي

در اينجا الزم .  روی آوردئی ايران به سوی ھمگراشدت انعطاف و سرعت عمل نشان داد و از تقابل باه در اين شرايط ب

 ايران در حد قابل مالحظه ای فقط يک پوشش برای ھدف  ئی ھستهۀ برنامۀ مذاکرات در بارۀبه تأکيد است، که ھم

 خاورميانه و ۀ عبارت است از اعمال کنترل مؤثر بر منطقاما ھدف اصلی آن اساساً . حساب می آيده واقعی واشنگتن ب

 ۀاگر تا چند سال قبل در تالش برای اعمال کنترل بر حريم منطق.  ايران يک کشور کليدی در اين منطقه است.نزديک

کرد، امروز در شرايط  انه، تصورات مرتبط با نفت و گاز طبيعی جايگاه نخست را احراز میيژئوپليتيک خاورم

گيرد و مالحظات مالی به خط مقدم انتقال  ی، مالحظات انرژی برای واشنگتن در پس زمينه قرار م»انقالبات رنگی«

 .نمايد  از چھل سال قبل در جھان عمل می کند، حفظ نفت را که تقريباً - دالرواشنگتن قصد دارد استاندارد . می يابد

 در اينجا، در خاورميانه، آن وقت پايه گذاری شد، که عربستان سعودی و ديگر کشورھای دقيقاً   نفت- دالراستاندارد 

، قراردادھای ويژه با واشنگتن امضاءکردند و در سالھای ھفتاد قرن بيستم تصميم گرفتند ھيدروکربورھای خود منطقه

امروز اغلب کشورھا به اين توافقنامه ھا پايبند نيستند، اما در اين ميان، تھران .  صادر کنندامريکا دالرازای ه را فقط ب

 و يورو فروخت، امريکا دالرن، روپيه و ساير ارزھای ملی غير از ويژه عمل کرد و نفت خود را به يوآ طور خوده ب

  .کار بسته نفت را با طال مبادله کرد، و ھمچنين، نظام معامالت تھاتری را ب

ذکر برخی عواقب احتمالی اين . گوی فعال واشنگتن با تھران باعث واکنش منفی شديد رياض گرديد و شروع گفت

موقع خود ه عربستان سعودی می تواند خيلی زود در آن وضعيتی قرار گيرد، که ب. رسد نظر میه مناقشه ضروری ب

رياض سعی . در اين صورت، بايد واکنش رياض مورد توجه قرار گيرد. اعمال تحريم عليه رياض: ايران قرار گرفت

ممکن است از ابزارھای .  انجام دھدامريکا دالر پرداختھای خود را با ساير ارزھای ملی، غير از ۀخواھد کرد تسوي

واشنگتن کوشش خواھد کرد . حرکت بعدی از آن واشنگتن خواھد بود.  کاالئی استفاده بکندۀآزموده ای مثل طال و مبادل

 دالرمحاسبه فقط با ( چھل سال قبل ۀ نظامی، رياض را به زير کنترل خود درآورده و به رعايت توافقنامۀبا انتخاب گزين

  .وادار سازد) امريکا

در حين تالش برای بيرون کشيدن يک پای خود از .  به گروگان سياستھای خاورميانه ای خود تبديل شده استامريکا

). تشديد مناسبات با عربستان سعودی(، روشن شد، که پای ديگرش را فرو می کند )بازسازی مناسبات با ايران(باتالق 

عبارت ه ب. ود در نزديکی به ايران دست خواھند يافت يا نهئيھا به ھدف اصلی خامريکااما ھنوز معلوم نيست، که 

 روی امريکا دالرديگر، آيا تھران اکنون از محاسبات تجارت بين المللی خود با يوآن و روپيه امتناع نموده به سوی 

ن را به تھران زمان بازی را طوالنی خواھد کرد و ديگر حتی با کمند ھم نمی توان آ.  بعيد است؟خواھد آورد يا نه

  . کشانددالرسوی سيستم 

 حوادث خاورميانه، ...گردد  نفت در برابر چشمان ما به باتالق لرزان تبديل می-دالرسيستم سست بنياد خاورميانه ای 

 صدمين سالگرد ۀ اينھا در آستانۀجالب است که ھم.  به حالت احتضار افتاده استامريکا دالرنشان از آن دارد، که 

 ۀ واقعيت يابد، در اين صورت ماشينھای چاپ نظام ذخيردالراگر شکست .  فدرال روی می دھدۀتشکيل نظام ذخير
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» قھرمان روز«شکی نيست، که . جا می مانده  فدرال فقط يک تابلو بۀاز نظام ذخير. شوند فدرال به آھن قراضه بدل می

  .سوی آن خواھد آمده  خاورميانه ب از جانباما مرگ، قطعاً . صدمين سالگرد تولد خود را پشت سر خواھد گذاشت

***  

  : مترجمتوضيحات

که در اين مقاله، پيش از ھر موضوعی، دو  کما اين.  مفاد آن نيستۀی با ھمھمعنی ھمرأه  ب ھر مطلب، لزوماً ۀترجم

  : نکته نه با واقعيت انطباق دارد و نه با نگاه مترجم

 اولين و جنايتکارترين کشور و دولت جعلی در تمام تاريخ جھان عنوانه  بامريکا.  در مقابل ايرانامريکا انعطاف - اول

 ۀدسيسه گری و مداخله در امور داخلی ھم اط شمار جنگھا و کشتارھای ميليونی، کودتاھای نظامی، توطئه و حله ب

کنون از خود  در مقابل ايران تا امريکا. کشورھا، نه انعطاف پذير است و نه ماھيت آن چنين اجازه ای را به آن می دھد

 در برخورد به ايران اين است، که در پی امريکاعلت اصلی رفتار جديد . گاه ھم نخواھد داد انعطاف نشان نداده و ھيچ

 از پا امريکاگرگ ھار ... ، سوريه و اخصوص، در افغانستان، عراق، سومالی، ليبيه جنگھا و رسوائيھای پياپی، ب

در نتيجه، در برخورد با ايران، از سالھا پيش، با کمک ناتوی . ئه روی آورده استافتاده، از شکار عاجز مانده و به توط

قدرت رسيدن يک جريان ليبرال ھوادار کالن سرمايه داری را ايجاد ه  الزم برای بۀ و زمينءی توانست فضائرسانه 

 -دوال(» نرمش قھرمانانه«و » عاملت«، نه امريکااز نگاه مترجم، مؤثرترين برخورد با . نموده و با آن به مذاکره بنشيند

 آن، بلکه، تالش و کمک به تشکيل و ۀھای بی پيشتواندالر سياسی حسنه برای نجات ۀو برقراری رابط) راست شدن

، اين راھزن امريکافريقا و آسيا برای بيرون راندن ای جنوبی و التين، امريکاتقويت نيروھای مقاومت در خاورميانه، 

تنھا در اينصورت است، که دھھا ميليون مردم .  مناطق مختلف جھان تا درون مرزھای خود استمسلح بين المللی از

خواھند افتاد؛ حساب آنھا را کف دست ) دولت مخفی جھانی( و جھان امريکا به جان يک درصدھای حاکم امريکامسلح 

  .ا فراھم خواھند ساخت بشريت رۀ و نجات ھمامريکاشان خواھند گذاشت؛ موجبات از ھم پاشی کشور مجعول 

چرا که .  و عربستان سعودی، ارزيابی نويسنده بسيار اغراق آميز استامريکا در مورد سردی مناسبات بين - دوم

ھمانطور که جان کری، .  مقابله کندامريکاگاه در مقامی نبوده و امروز ھم نيست که با سياستھای  عربستان سعودی ھيچ

سلطنت عربستان سعودی تاج و تخت خود را به اياالت «درستی اذعان کرد، ه  باامريکوزير امور مداخالت خارجی 

  .» مديون استامريکا ۀمتحد

 بانک ١٢يک مجتمع بانکی متشکل از ): FEDERAL RESERVE SYSTYEM( فدرال ۀــ نظام ذخير)*(

به . يفه می کندظم و انجاامريکا است، که در حکم بانک مرکزی ١٩١٣مبر سال  دس٢٣ئی از تاريخ امريکاخصوصی 

 آن، از يکصد سال پيش به بانکھای ۀ تنھا کشور فاقد بانک مرکزی در جھان است که وظيفامريکاسخن ديگر، 

  .خصوصی سپرده شده است

  

  پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه  -*

  » سرگئی فيودورويچ شاراپوف«بنام 

http://www.fondsk.ru/news/2013/11/08/ob-irane-saudovskoj-aravii-i-100-letnem-jubilee-frs-

23853.html 
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