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اناير هسته�اى پرونده در چين دغدغه�هاى بر تحليلى
پكن ريسك�پذيرى حدود

ادظهيرى�نژ مهناز
نفت گبزر دكنندهارو ميندو به آسيا قشر نفت كنندهصادر گ
ترينبزر چين

در نفت داتارو اىبر ار دخو صدىدر ٣١ تقاضاى تا دمى
شو تبديل جهان
كه است اين هدف .دهد ايشافز ٢٠١٥ سال در صددر ٧٥ به ٢٠٠٥ سال
انميز به هاكشور ساير از سريع
تر شدىر با كشور اين اقتصادى سعهتو سهپرو
.يابد ايشافز سال در صددر ٩

١٩٩٣ سـال به نفـت داتارو ميـنـهز در اينـدهفز تقـاضـاى اين اسـاس
سعهتو و شدر اىبر مالز فيتظر فاقد داخلى ليدتو كه مانىز يعنى دد،باز
مى
گر
٧٫٥ شدر با انستنمى
تو و دبو ندگىز سطح داستاندار ايشافز و اقتصادى

منابع به نيز چين اين بنابر .كند اهىهمر گاز و نفت فمصر ساالنه صدىدر
خام نفت خريد به تنها درويكر اين كه تتفاو اين با د،آور ىرو جهانى ىانرژ

دالر ٢٣ تا ٩ بشكه
اى داخل در آن نفت ليدتو كه چين اىبر .نشد دمحدو
به ديگر هاىكشور ىانرژ ذخاير ىرو بر ىمايه
گذارسر داشت، بر در هزينه

اقتصادى داليل اىدار و عقالنى
تر پايين، بسيار ليدتو هزينه با ميانهخاور هويژ
.دبو ىبيشتر

قابـتر و ىمايه
گـذارسـر آماده ار نفـتـى كمپانـى
هـاى لـتدو اينبنـابـر
اين از تا دكر جهان نفت
خيز ميادين در فعال حضور اىبر معتبر كت
هاىشر

در ار ىمهمتر نقش ديگر ىسو از و تضمين ار دخو اقتصادى سعهتو طريق
جايگاه در ميانهخاور كه دبو بديهى ايطشر اين  در .كند ايفا جهانى معادالت

ليدكنندهتو كشور ميندو انعنو به اناير و جهان نفت صددر ٧٠ كننده ليدتو
ند؛شـو اقعو سياسـت اين كـزمر در گاز، ذخايـر اىدار ميانـهخاور نفـت

صددر ٦٠ تا ٥٥ انميز به چين داتىارو نفت تامين شناسانكار كه نههمان
گو
چين و اناير فى
مابين دادهاىارقر و دادند ارقر تاكيد دمور نيز ار منطقه اين از

شريك انعنو به ميانهخاور جديد ئوپلتيكژ از كشور اين سهم گوياى نيز
سال در اناير چين، ىانرژ كزمر شارگز اساس بر .است اناير اتژيكاستر

اساسبر و است دهبو كشور اين داتىارو نفت از صددر ١٤ تامين
كننده ٢٠٠٤
در كشور دو دالر، نبيليو ١٠٠ شارز به آمده عمل به افق
هاىتو آخرين

٢٥٠ انتقال و اناير گاز ميادين سعهتو
سال ٢٥ اىبر چين به مايع گاز تن نميليو

در چين  همچنين .دكر اهندخو ىهمكار
اىان،بريادآور نفتى ميدان
 سعهتو مينهز

در بشكه ارهز ١٥٠ انميز به نفت ليدتو
.دمى
شو متعهد روز

طريق از گاز و نفت انزيتتر دادارقر
در پااليشگاه ساخت و دريا و خشكى

انتهر و پكن دادارقر مفاد ديگر از اناير
اتژيكاستر ىهمكار از نشان كه است

است اين تامل قابل عضومو اما د،دار
است؟ حد چه تا ىاتژاستر اين در چين نقش كه

چين ىمايه
گذارسر نخست :است سىبرر قابل سطح دو در عضومو اين
١٩٧٤ سال در اناير دجومو اطالعات اساسبر ان،اير نفت صنعت در

اسالمى انقالب از پس كه دمى
كر ليدتو نفت بشكه نميليو ٦ دحدو انهروز
ليدتو و دهنبر جايى به اهر ان،ميز اين به مجدد سيدنر اىبر تالش
ها نتاكنو
سهم حقيقت در .است فتهنر اترفر روز در بشكه نميليو ٣٫٨ از نفت انهروز

سال در ٢٫٦ به ١٩٧٤ سال در صددر ١٧٫٢ از نفت جهانى ارباز در اناير
اناير ضعو اين  با .سيدر صددر ٥ به ٢٠٠٢ سال در و يافت كاهش ١٩٨٠

٥٫٦ به ار نفت ليدتو ساله، بيست چشم
انداز اساسبر است تالش در
سال در روز در بشكه نميليو ٧٫٣ و ٢٠١٠ سال در روز در بشكه نميليو

.دهد ايشافز ٢٠٢٠
كشور در ىلوژتكنو ساخت اىبر مالز مايه
سـر اين در حالى است كه 

حضـور اىبر هويژ ايـطشر با هـم آن تامين، منظـور به كـه نيست دجـومو
عليه متحده اياالت نفتى هاى تحريم و است نياز جىخار انمايه
گذارسر
اىبر ار شنىرو چشم
انداز كشور، داخلى سياسـى فضاى همچنين اناير
مجمع در فتهگر تصور تالش
هاى چهگر است؛ دهنكر ايجاد ىمايه
گذارسر

ه
اىپار انستتو جىخار مايهسر جذب نقانو تبيين در نظام مصلحت تشخيص
.كند فطربر ار جىخار ىمايه
گذارسر اهر سر بر دجومو انعمو از

اىبر ار صتفر بهترين نفت، اىبر چين نافزوروز تقاضاى ميان اين در
هويژ بـه انمايه
گذارسر ديگـر كه ايطىشر در تا اسـت دهآور دجوو به اناير

اناير در ىمايه
گذارسر صخصودر ديت
هايىمحدو و ديدهاتر با اروپايى
ها
چين .دشو فطربر طبيعى طور به ىتجار شريك يك به اناير نياز اجه
اند،مو

اما د،كـر اهدخو ايفـا ار مهمـى نقـش مينـهز اين در كـه است داده نشـان
مينهز اين در اساسى مانع انـدمى
تو همچنان متحده اياالت سياست
هاى

اضحو كامال هسته
اى ندهپرو و اناير قبال در آمريكا سياست .دشو بمحسو
تا كه دكر جهتو بايد چين هدربار اما نيست، ىنياز آن مجدد حطر به و است
يكديگر با بشر قحقو و انتايو مسئله سر بر متحده اياالت و چين اين از پيش

عضومو چين، ىسو از نفت تقاضاى ايشافز پى در اما داشتند، اختالف
.است «نفت» دو اين ميان بحث دمور جديد

متحده اياالت با ازهمتر ٢٠٣٠ سال تا چين گاز و نفت فمصر انميز
جهانى ىانرژ منابع به چين ابستگىو ايشافز معناى به اين و شد اهدخو

امنيت آن، دنبال به و ن
ترافزو ميانهخاور به ار چين نياز ايش،افز اين .است
اقعو در .مى
كند تبط
ترمر متحده اياالت سياست
هاى با ار كشور اين ىانرژ

با ىهمكار چين صحنه اين در چهاگر است، سيدهر جاو به نفت اىبر قابتر
ىانرژ امنيت حفظ اما مى
دهد جيحتر انهه
گرستيز قابتر به ار متحده اياالت

.است شده شناخته سميتر به ىضرور اصل يك انعنو به كشور اين اىبر
نفت انزيتتر ددار قصد متحده اياالت آيا بداند كه است مهم چين اىبر

حضور از ار چين آيا حالت اين در و دآوردر خويش لكنتر به ار سفار خليج
جيحتر چين سناريو، اين يافتن عينيت تصور در د؟مى
دار باز منطقه در

جهانى ائتالف يك اى، منطقه تقدر يك انعنو به اناير با ائتالف در مى
دهد
ار عضومو اين اما كند، حفاظت خويش منافع از امكان حد تا و دآور پديد ار

منطقه شدن انىبحر به اضىر حاضر حال در چين كه داد ارقر جهتو دمور بايد
استفاده با اناير هسته
اى ىانرژ مسئله مى
كند تالش كه ستاين
رو از نيست؛

در اختالل معناى به انبحر چين اىبر .دشو فصل و حل ديپلماتيك شرو از
.است نفت بهاى ايشافز و ختسو تامين

آنكه جاى به متحده اياالت يعنى ندد،بپيو عقوو به مدو گزينه اگر اما
عبور ابربر در تعهد سياست د،گير پيش در ار چين عليه متخصو سياست

متصور نيز ار چين نقش نهايت انمى
تو د،شو اپذير ار كشور اين به نفت جريان
ىميانجى
گر اياالت
متحده هويژ به بغر و اناير ميان مانىز تا چين .شد
اندبتو متحده اياالت اگر اقعو در .دنشو انبحر اين قربانى كه دكر اهدخو

پيش ثبات ىسو به كه ىكشور انعنو به اقعر جايگزينى مينهز در ار چين
نگاه خويش نفتى سياست
هاى در كه دىسعو عربستان با ىهمكار و دمى
رو

نفت از صددر ٢٩ چين كه آنجا از كند، متقاعد مى
كند، دنبال نيز ار قشر به
نيز ميانه آسياى هحوز هاىكشور با و مى
كند دارو آفريقا از ار دخو نياز دمور

انزيتتر به ار لهلو خط سياست د،دار لهلو خط احداث اىبر نفتى دادارقر
آن اىبر سفار خليج اهميت و مى
دهد جيحتر ديگر ه
هاىشيو به گاز و نفت

با ىهمكار بر ار دخو مصالح هند كه نههمان
گو ددار  امكان .مى
يابد كاهش
جيحتر اتژيكاستر ىهمكار بر ار مصالح ه
اىپار نيز چين داد، جحيتار اناير

است، اناير با معامله در دخو ىانرژ امنيت دنكر بيمه دنبال به چين ازير دهد
.جىخار ابطرو در انبحر استارخو نه

احمدىامير شنگهو

انهبرر با اتمنظر گذاشتن ميان در يادداشت، اين هدف
طريق اين از شايد كه است اناير ملت و اسالمى ىجمهور

به مناسب
تر پاسخى ائهار جهت در باشم كمكى انمبتو
هسته
اى مناقشه به دادن پايان اىبر شده ضهعر پيشنهادهاى

كشـور اىبر تاريـخـى حسـاس لحظـات ايـن در ان.اير
از شخصى داشت
هاىبر به جهتو با اتنظر اين مان.عزيز
لـتدو انـىايـر سيـاسـت از شـنـاخـت نـى،كنـو انبـحـر
اناير مسائل هدربار تجربياتم دهه دو اساسبر و شج
بوجور

هارهمو فعاليتم، سال
هاى در .شده
اند جمع
بندى آمريكا و
حتى
االمكان پيش
بينى
هاى و تحليل و تجزيه ده
امكر سعى
در و دهم ائهار كشور دو بين ابطرو از اقعيتو به نمقرو

مشكالت حل اىبر ار مهمى صت
هاىفر نيز دمور چندين
استفاده آنها از متاسفانه كه دمآور دجوو به آمريكا و اناير

كشور ندرو در هايىنيرو نيز بار اين يقين به .نشد مناسب
.دبو اهندنخو افقمو يادداشت اين در شده حمطر اتنظر با

به اهممى
خو نه، يا ندشو تاييد اتمنظر ستىدر اينكه اىسو
صداقت سر از ار آنها كه دهم اطمينان انىاير ملت و لتدو

.ده
امكـر ائـهار خدشـه
نـاپـذيـر ستـىان
دوايـر اسـاسبـر و
ايىملى
گـر جو غمبه
ر كـه كنم فكر نـهاينگو عالقه
منـدم

با مناسب پاسخى اسالمى ىجمهـور لتدو هسته
اى،
و آمريكا ىسو شده از ضهعر پيشنهاد به اناير ملى منافع

.باشد طور اين ماراميدو .داد اهدخو متحدانش
مشكل از بخشى اقعو در اناير هسته
اى انبحر مشكل

متاثر مستقيم طور به دخو اين كه آمريكاست و اناير ابطرو
البى
هاى هويژ به اناير دشمنان انىاير ضد فعاليت
هاى از

تعبار به .است ائيلاسر لتدو و آمريكا در ائيلاسر فدارطر
يك دمى
شو ادعا هاروز اين كه اناير هسته
اى انبحر ديگر،

همان از بخشى جز نيست ىچيز است، جهانى انبحر
.است اناير تقدر تخريب هدفش كه انىضداير تبليغات

ديگر يا و چين سيه،رو اروپا، به اينكه از قبل انبحر اين
اناير مشكل و آمريكا با اناير مشكل د،شو طمربو هاكشور

آمريكا و اناير مابين فى مسائل متاسفانه اما است ائيلاسر با
منع مشكل مثال .هستند نيز امروز جهان مسائل اقعو در

اباعر اىدعو تروريسم، هسته
اى، سالح
هاى شگستر
مسائل از كلى به بغر دنظرمور اسىكردمو دنبو و ائيلاسر و

ارقر آمريكا و اناير ابطرو اىور حتما كه ندامروز جهان
مشكالت حل عدم يا و حل كه است منظر اين از .ندمى
گير

كشور دو اىور دنياى بر مستقيم طور به آمريكا و اناير
هسته
اى انبحر در ار آن شنرو نهنمو ما و دمى
گذار تاثير

اناير د،بو عادى آمريكا و اناير ابطهر اگر اقعو به .مى
بينيم
دنياى .باشد داشته هم بمب انستمى
تو پاكستان نچو حتى

غم به
ر.قحقو دنياى نه است منافع دنياى اقعى،و سياست
هـم متاسفانه آمريكا، و اناير انبحر حل حياتى اهميت

و اناير اىور هاىنيرو هم و كشور داخل سياسى هنگفر
عمل كشور دو بين انبحر ايشافز جهت در ماعمو آمريكا

دشمنى آمريكا با يا ما هاىنيرو كشور داخل در .ده
اندكر
يا و ندمى
دار بر قدم آن با دگىسپرسر جهت در يا مى
كنند

ملى منافع آنكه حال ند؛دار آمريكا با ىارابز دىخوربر اينكه
ىديگر بچوچار در آمريكا با تباطار كه مى
كند حكم كشور
به جهىبى
تو ب،چوچـار اين يافتن مشكل .دشـو تنظيم

حال همين در .است كشور ملى منافع از ىدقيق
تر تعري{

اناوفر آن اىور و منطقه در آمريكا و اناير ابطهر دشمنان
بر ابطهر اين با ائيلاسر دشمنى كه حالى در .هستند و دهبو

ممـداو شكنى
هـاىكار متاسفانـه اسـت، آشكار همگـان
دقت با هاكشور ديگر و پاكستان كيه،تر ب،عر هاىكشور

اناير مشكل حل هاكشور اين  .است فتهنگر ارقر جهتو دمور
نوز آنها ديد از .نمى
بينند دخو منافع جهت در ار آمريكا و

سنگين بسيار آمريكا با عهمناز از شدن دور با منطقه در اناير
ضعو اناير نفع به ار منطقه
اى دجـومو نازتو و دمى
شو

دخوربر از اتـرفر البتـه انايـر عليـه دجومو  خطـر.مى
كنـد
و اناير ابطهر دشمنان شكنى
هاىكار و آمريكا با ستنادر

از استفاده دليل به اناير حاضر، ضعيتو در .آمريكا ست
ىلـوژتكنو سعـهتو اىبـر دخو بين
الملـلـى و نىقانـو حق

اخذهمو ملل مانساز امنيت اىشور در هسته
اى صلح
آميز
، اسالمى ىجمهور لتدو كه است حالى در  اين.دمى
شو

ىفتارر چنيـن مستحق مالحظـات، بعضى از نظـر قطع
هاىكشور اينكه با امنيت اىشور جلسه آخرين در .نيست

هفتم فصل از بخشى به دندبو آماده سيهرو و چين اروپايى،
آمريكايى
هـا دهند، اىر اناير عليه ملـل مانساز منشور

دندبو اناير عليه هفتم بخش كليت اعمال دنبال به انهمصر
نظامى زور دكاربر و بين
المللى جانبه همه تحريم
هاى كه

بخـش كـه است ايـن اقعـيـتو .است آن عـمـده بخـش
سياست سمىر طور به پيش مدت
ها از آمريكا جنگ
طلب

از ار آن اهدمى
خو و است فتهگر پيش ار اناير در رژيم تغيير
و نظامىزور ىگيركار به ان،اير جهانى دنكر ىمنزو طريق

اىبر هم آنها بهانه .ساندبر انجام به اناير دنكر بى
ثبات
.است اناير در مانيـواور ىغنى
سـاز هدف، ايـن اىاجر
دشمنـان ى،غنى
ساز عىمصنو دنكر جستـهدر بر اقعبه
و
ار آن من كه گذاشته
اند كار تله يك كشور اين اىبر اناير
.مى
نامم ىساز غنى تله

جمله آن از آمريكـا، در اناير جنگ
طلـب دشمنـان
وزير ى،جمهور ئيسر نمعاو ائيل،اسر فدارطر البى
هاى

دنبال به انهمصر آمريكا، هكنگر در ىشمارپر تعداد و دفاع
آنها .هستند ىاندازبر و تخريب سياست اين دنكر عملى

بيفتد تله اين در است ممكن نيز دخو آمريكا اينكه از حتى

هائيليزاسر آنها از بخشى هپروژ .ندندار ابايى د،شو خمىز و
مقـابـل در شبختانـهخـو .است منطـقـه در آمريكـا دنكر

ميدان دارو نيز طلبى صلح آمريكاى جنگ
طلب، آمريكاى
بقيه در صلح
طلب هاىنيرو اتفاق به نيرو اين .است شده
سنگينى هاىفشار چين، و سيهرو اروپا، هويژ به دنيا نقاط

با آمريكا مستقيم همذاكر اهانخو و دهآور شبو لتدو بر
شبو لتدو مى
كنند، استدالل طور اين آنها .است اناير
حل اىبر نهايى گزينه نظامى زور دكاربر مى
كند ادعا كه

طور به نتاكنو است، اناير مانيـواور ىغنى
ساز مشكل
گزينه ليناو حتى اينبنابر و دهنكر همذاكر اناير با مستقيم

نددار اعتقاد آنها .است فتهگر ناديده ار ديپلماتيك اه
حلر
تمام بايد نظامى، زور به جستن سـلتو عنو هر از قبل

آنچه .دفته
شوگر كار به ديپلماتيك و سياسى گزينه
هاى
اقعيتو اين باشد، اناير دانلتمردو جهتو دمور حتما بايد

آن اهانخو نيز صلح
طلب هـاىنيرو اين حتى كه است
در .كند ق{متو ار ىغنى
ساز اسالمى ىجمهور كه هستند
ىضدغنى
ساز ضعمو به جهتو با و هافشار اين به پاسخ

به پيشنهاد ائهار اىبر فتپذير شبو لتدو كه است منتقدان
.نددبپيو اروپا به ان،اير

صلح
طلب و جنگ
طلب هاىنيرو ديگر، تعبار به
و نددار اتفاق
نظر هم با دمور يك در آن اىور و آمريكا در
ق{متو ار ىغنى
ساز اسالمى ىجمهور كه است اين آن

به اراصر در مذكور ىنيرو دو هدف اين، دجوو با .كند
صلح
طلبان كه حالى در .است تمتفاو كامال استخو اين

حل جهـت در اناير در ىغنى
ساز ق{تو از اهندمى
خو
به جنگ
طلبان كنند، استفاده آمريكـا و اناير مناقشات

كه معنا اين به ند،دار تاكتيكى نگاهى ىغنى
ساز استخو
ار ىغنى
ساز اناير كه نيستند ايـن اهانخو صادقانه آنها
.دورز امتناع كار اين از اناير نداراميدو بلكه كند ق{متو
ىغنى
ساز ق{تو لقبو از حتما اناير كه است اين آنها فكر

جنگ
طلب هاىنيرو تصور اين در د،كر اهدخو امتناع
ند،مى
انگيز بر انايـر عليه ار مىعمو افكار اينكه ضمن

مشكل كه مى
كننـد متقاعد هم ار چين و سيهرو اروپا،
امتناع صددند ازدر آنها .دندار سياسى اه
حلر اناير هسته
اى

.كنند استفاده آن عليه نظامى كتحر عشرو اىبر ان،اير
كه است آن جنگ
طلبان اين سكابو گ
ترينبزر اقعو به

به آنها .كند ق{متو مدتى اىبر ار ىغنى
ساز دبپذير اناير
و نيستند آن انىوير و اناير با جنگ از كمتر ىچيز دنبال

به دنز ضربـه
 و انايـر تقدر كاهـش نهايـى
شـان هـدف
است بهانه
اى آنها اىبر ىغنى
ساز .است اسالمى ىجمهور

است اقعيتو اين به جهتو  با.اهداف اين اىاجر جهت در
در آن اصلى هدف كه دگير پيش در ار سياستى بايد اناير كه
در و باشد آمريكا با نظامى دخوربر خطر فعر مدت تاهكو
.اناير ملى منافع بچوچار در ابطهر دنكر عادى مدتازدر

است تاييد دمور رو آن از هويژ به سياستى چنين ستىدر
شكل
 در اندنمى
تو ديگر آمريكا و اناير ابطهر ضعيتو كه
آينده در .بماند باقى گذشته سال ٢٧ صلح نه و جنگ نه
.صلح يا و كنند جنگ يا ندمجبور آمريكا و اناير ديكنز
نشان اينطور نيز كشـور داخلى ضعيتو حال همين در

و ىعادى
ساز جهت در بيشتر اناير ملى منافع كه مى
دهد
جهت در تا آمريكاست با ابطهر ىسالم
ساز حال عين در

سال چند تجربه كه همانطور  متاسفانه .نىكنو ضعو ادامه
پشتيبانى ىرو اندنمى
تو اناير است، داده نشان گذشته

.كند حساب آمريكا با مقابله در اروپا يا و چين سيه،رو
انايـر كنار در منطقـه لت
هـاىدو بيشتـر حال هميـن در

اناير فدارطر اسالمى لتىدوغير هاىنيرو و دبو اهندنخو
اناير ان،بحر با مقابله اىبر .باشند كمكى انندنمى
تو نيز

.كند حساب دخو دممر ىرو اندمى
تو فقط

حسينى سيدعماد

جهخار امور انوزير نشست نهمين و دنو گذشته هفته
رياض در بيانيه
اى صدور با سفار خليج ىهمكار اىشور

اىبر مى
شد گفته كه نشست اين  در.داد پايان دخو كار به
انوزير شد ارگزبر منطقه مبتالبه مسائل سىوبرر بحث
ىهـمـكـار اىشـور عـضـو هـاىكـشــور جـهخـار امـور

در ار دخو ه
هاىمشاور محور  كل طور به سخليج
فار
.دادند ارقر اناير اسالمى ىجمهور اتمى ندهپرو دمور

الاصو سفار خليج جنوبى هحوز هاىكشور اينكه در
اسالمـى انقـالب ذنفـو از ىگيـرجلـو اىبر ار اشـور اين

بر دادند تشكيل اسالمى انقالب با مقابله اىبر ىوبه
تعبير
دجـوو با آن اعضـاى اينكـه امـا نيسـت، شيـدهپو كسـى

ب
هاىچوچارو هامعيار تغييرو جهان در دهگستر التتحو
سال ٢٥و سنتى درويكر همان بر همچنان جهان سياسى
.ددار تامل بسى جاى كنند، تاكيد دخو گذشته

ايسارليـزكانـدو كه شد ارگـزبر حالـىدر ٩٩ اجالس
حضور اىبر شكشور آمادگى از خبر آن از قبل ساعاتى
.داد اناير با اروپايى ئيكاىترو اتمذاكر در مستقيم
كامـل ق{تو بـه طمشرو آمادگـى اعالم اين چـهاگر

شكل هر به اما شـد، انتهر سطتو مانيواور ىغنى
ساز
ار سفار خليج ىآنسو هاىكشور شدت به ضعىمو چنين

.داد ارقر انفعالى ضعمو در
خوبى به سفار خليج نشين شيخ چككو هاىكشور

آنها تقدر منبـع گ
ترينبزر كه اق{
اندو مسئلـه اين بر
از باشد، اشنگتنو و انتهر بين اختالف ادامه اندمى
تو
ليدتو هاىأكتورر فعاليت ىگذارتاثير مسئله بار اين اينرو

دند؛كر حمطر ار سفار خليج در زيست محيط بر قبر
تنها نه شناسـانكار از ىبسيـار افاعتر به كه مسئلـه
اى

خىبر اچـر استىر بـه  اما.است طنـز بلكـه غير
منطـقـى
ماندن ثبات بى اىبر سفار خليج جنوبى هحوز هاىكشور

مى
كنند؟ تقال جهان هاىكشور با اناير ابطرو

.كنند ازس همترفار خليج در
ستىپر ادنژ حتى و ناليستىناسيو حس به جهتو با اينرو از
بعضى
ها كه گفت انمى
تو عربى، هاىكشور خىبر عربى

كه كنند دانموو نهاينگو نددار سعى چهگر سفار خليج در
اناير اتمـى انبحر آميـز مسالمـت فصل و حل به
دنبـال
به جهتو با ندرو اين در شده حاصل فتپيشر اما هستند،

ىبيشتر انىنگر باعث ددى
خوخو به آمريكا آمادگى اعالم
.است شده آنها اىبر

اتمذاكر كه دكر  پيش
بينى اننمى
تو چهاگر حال هر به
اناير شكل، هر به اما د،دار جامىفر چه اشنگتنو انـ
تهر
حتى و دخو منافع حفظ اىبر ار زيادى تقدر هاىارابز

.ددار اختيار در سفار خليج منطقه تمامى بر ىگذارتاثير
اين النمسوو از خىبر سخنان انمى
تو أتجر به اينرو از

امور وزير الفيصل دسعو انىنگر ازابر جمله از هاكشور
ش
هاىارگز يا اقعر در اناير ذنفو از عربستان جهخار

اناير اسالمى ىجمهور عليه العربيهو هالجزير جهت
دار
از ىبسيـار اعتـقـاد به ازيـر داد، ارقر استـار ايـن در ار

سفار خليج جنوبى هحوز هاىكشور چهگر شناسانكار
و اناير ميان احتمالى ىگيردر بروز از ار زيان بيشترين


تر اما شد، اهندخو متحمل آمريكا
ىعادى
ساز ديدبى
اىبر هم انتهر و اشنگتنو بين افقتو حداقل يا ابطرو
.دبو اهدخو آور زيان آنها مدت بلند نامه
هاىبر

است بهانه غنى�سازى 
احمدىامير شنگهو از ىشتارنو انيدمى�خو پى در آنچه

استاد ايـن .است بين�الملل و سياسى امـور صاحبنظر
ديپلماسى است معتقد سىجرنيو تجرز اور نلكر دانشگاه

در هاتندرو سياست دنكر خنثى جهت در بايد انىاير
ى در اين مقالـه نـگـاه دو طـيـ@كنـد. و عمـل اشنگـتـنو

ده اسـت.سى كـران بررا به به ايـرت آمريكـايـى�هـا رمتفـاو
اضعمو همه لقبو معناى به زير مقاله چاپ است بديهى
در احمدىامير آنكه هويژ نيست. به آن در شده اعالم

ق@متو ار مانيواور ىغنى�ساز اناير ددار اراصر شتهنو اين
.دبگير ىچيز چه آن اىاز به كه نمى�كند شنرو اما كند

اناير بر آمريكا فشار ه�هاىانگيز سىبرر

بعر هاىكشور در آمريكا و اناير روابط تابباز

ان يكىاير جمعيتى تقدر
است م�هايىاهر ينمهمتر از

اند در منطقهمى�تو كه 
ندبز ار آخر فحر سفار خليج 

از بخشى اقعو در اناير هسته�اى انبحر مشكل
به دخو اين كه يكاستآمر و اناير ابطرو مشكل
انىاير ضد فعاليت�هاى از متاثر مستقيم طور

ائيلاسر فدارطر البى�هاى هيژو به اناير دشمنان
است ائيلاسر لتدو و يكاآمر در

انتو ادى،نژو مذهبـى مسائل نظامـى، تقدر چهگر
املعو مهمترين از جىخار سياست درويكر عنوو اقتصادى

ديگر از نبايد اما د،مى
شو بمحسو عربى دخوربر طرز اين
بخشى انبتو  شايد .دبو غافل مسئله اين در پنهان املعو
چندى كه يافت تحليلى در ار باال سش
هاىپر به پاسخ از

.شد منتشر هالجزير شبكه نتىاينتر سايت در پيش
عامل از نبايد شكل هر به تحليل نويسنده اين اعتقاد به

.مى
ماند غافل سفار خليج منطقه در اناير جمعيتى
يكى انعنو به اناير جمعيتى تقدر نويسنده، عمز به

عنو هر در انـدمى
تـو كه اسـت م
هايىاهـر مهمتـريـن از
.ندبز ار آخر فحر سفار خليج منطقه در معادله
اى

اناير جمعيـت ب،عر شناسانكار از خىبر اعتقاد به
متعصب ناليست
هاىناسيو كه است شاخص
هايى از يكى

اندمى
تو آنها اعتقاد وبه است دهكر اننگر شدت به ار بعر
   به.كند ايفا اناير تمندىقدر بروز در ار عمده
اى نقش
و دهگستر حضـور انتو اناير اگر شناسـانكار اين گفتـه
تاو سوريـه لبنـان، در گذارتاثيـر
و باشد داشته ار بحرين دىحدو

از دىحدو تا هم ار عربستان قشر
چه كنـد ه
منـدبهـر دخـو اتتاثيـر
طبيعى، تقدر اين كه ددار دليلى

سفار خليج منطقه تمامى اندنتو
دهد؟ ارقر دخو تسخير  در ار

ه،الجزير تحليلگر اعتقاد به
از يكى اىدار جمعيت، نميليو هفتاد از بيش با اناير

است جهان در جمعيت شدر شاخص
هاى سريع
ترين
نقر نيم كه ىكشور دكر پيش
بينى انمى
تو كه ىنحو به

سال بيست نداشت جمعيت بيشتر نفر نميليو ١٧ پيش
در  اين.دبگذر نفر نميليو ١٠٠ مرز جمعيت آن از ديگر

اتامار تامـار هفت از يكـى دبى در كه است حالـى
و دهبو مىبو آن ساكنان از صددر ٧ تا٥ بين عربى متحده

«عبداللـه كـه ىآمار اسـاس  بر.هستـنـد جىخـار بقيـه

اناير امور بعر شناسانكار مهمترين از يكى النفيسى»
ىنفر نميليو ٢٫٥ جمعيت از صددر ٨١ د دار تاكيد آن بر

اتـىامار غيـر اباعر و انى
هـااير هنـدى
هـا، ار اتامار
چندان نيز قطر و بحرين استار اين  در.مى
دهند تشكيل

انمى
تو احتىر به كه ىنحو به نـدندار ىبهتر ضعيتو
عامجمو ايطشر بهترين در كشور دو اين ساكنان كه گفت

هـاىشـهـر از يكـى سـاكـنـان از
.هستند كمتر هم اناير سطمتو

مستثنا قاعده اين از نيز كويت
در هم كويتى ندانشهرو و نيست

سـر به اقـلـيـت در دخو كـشـور
٤٥ تنهـا كه ىنحو به نـد؛مى
بر

نميليـو ٢٫٥ جمعيـت از صددر
كويـتـى
هـا ار كـشـور ايـن ىنفـر

جمعيت احتساب با هالجزير اعتقاد  به.مى
دهند تشكيل
٢٧ با عربى كشور جمعيت
تريـنپر ان به
عنو عربستان

باز هستند) جىخار آنها صددر ٢١ (كه جمعيت نميليو
اىشـور هـاىكشـور ندانشهـرو تمامى
جـمـعـيـت هـم

هم اناير جمعيت صددر ١٠ از سفار خليج ىهمكار
در جمعيت شدر كه تىصور در تنها اينرو از و دنمى
گذر

٧٥ از بيش به نياز هاكشور اين همباز سدبر صفر به اناير
دخو شمالى همسايه با ار دخو انندبتو تا نددار مانز سال


