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ی هحملاز سققق پ پاداد امرایاات  ا  ،ی خلیج فارسمنطقهاخیر در  هایهفته رخدادهای

ا خطر بروز جنگ در منطقه ر ، أسقیاقاش کقرآر مرامی  در سرباتاع سی دی نظامت به

های های اخیر جنگ نیابتت قدرشبقه م ازاش مع در  مقامت مقات شقققداقد آردت اسقققر  

خطرناآت  بازیبا فرازوفرودهاات استمرار داکته اسر   ،از امن  ا لبناع و س راه ،ایمنطقه

 و ی رسیدت اسر ری حااسهای اخیر در منطقه جرااع داکقته اآن ع به مرحلهآه در مات

ا ها در خلیج فارس، دولر امرایرسقد سلاوت بر حو ر نظامت ماتقی  امرایااتبه نظر مت

رای ب متشقی  از آش رهای متتل های نظامت  ری قادر به ااجاد ائتلافشسقا لر بیا ب

 د ب د  منطقه خ اه حو ر در

جنگ افزودت  وق عفوقققای پراباقامت حقاآ  اسقققر و در سین حقاح آقه بر احتماح 

  شدادهمرات با  ،های م تدر مات «نه جنگ و نه صلح»کق د، امیاع اسقتمرار ویقییر مت

 های نظامت غیرماتقی  و نیابتت نیز وج د دارد  استمرار و  شداد درگیریها و  حرا 

ان  ر ران و افراطتراسقققر ردادی نیاقققر آه برندگاع اصقققلت ویقققییر حایقققر 

ای فیاح در هو آمدانت حواژت فروکندگاع سلااالیاتت و بهی مالت ق امدرهای سرمااهجناح

در قراردادهای فروش  اققلیحاش به  آهآمااان ؛های فاققیلت هاققتندی سقق خرسرصققه

میلیارد دلاری  111قرارداد  ، خص صاًاا های اخیر کقاهد ب دتآشق رهای منطقه در سقاح

میلیارد دلار  051سققاله برای فروش  11فروش  اققلیحاش امرایا به سرباققتاع و نیز   اف  

روکندگاع ف ساارا  از ان اع قراردادهای  الیحا ت برذر   اقلیحاش دارر به اان آشق ر

 جاانت سلاح به آش رهای منطقه 

های در خ د منطققه، ویقققییقر آن نت  قاحدود زاادی به اسقققتمرار حاآمیر جناح

از  ق ار  ،آردت اسقققرهای مردمت ااری راسقققتت و  وقققیی  جنبشافراطت و دسقققر

ت های افراطجرااع افزااش قدرشی جن بت خلیج فارس  ا آشقق رهای ار جاست حاکققیه

 رهای در آش بنیادگراهای افراطت  ق ار ان اع ناوقر نیزراسقتت در اسقراای  و دسقر

روکقققنت نشقققاع دادت های اخیر بهی سقققاحمتتل  منطقه  سلاوت بر مع، همچناع آه  جربه
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های راسققر گرااش ان اعدر خدمر  ق ار  م و ماققتید جنگی نامراخاورمیانه ،اسققر

سققر های را ق ار جرااع آه خ اهد ب د ی غربتواژت در اروپاافراطت و ن فاکققیاققر به

ردت آمع را  شققداد نیز به سققا  خ د افراطت در امرایا، امرایای لا ین، اروپای کققرقت 

   اسر

در اان میانه، فرصقتت نیز برای یین فراه  کدت اسر آه در کراا   حرا  بت اند  ،اما

بارت ببرد  براسقققاس گذاری در ااراع های سقققرمااهصقققرفر ران باا از بازارها و به ارزاع

نیقد اسقققترا ژایت آه بین ااراع و یین م پیماعاز آلیاش  پترولی م اآ ن میاقققرگزارش 

گذاری در بتش نفر و گاز ااراع و میلیارد دلار سرمااه 081یین  حر ل ای  ،کدت اسر

و  ونق های حم ی زارساخرگذاری در   سقیهمیلیارد دلار دارر برای سقرمااه 101نیز 

ه نظیری در ااراع بارت خ اهد برد؛ امتیازا ت آامدراالیاتت آ  رانر انحصاریصقنیتت از 

ای هطرح»اس اسر  ازجمله اان آه در م رد قیصرفاً با قراردادهای دوراع استیماری قاب 

های طرح»و نیز در « ی میادان نفتت و گازیی   سیهناکدتکدت، اا  یمی جداد، مت ق 

 مناقصقققهاسلقام امتیقاز پقذارش اقا ردن مع پیش از »هقای یینت از کقققرآقر« پتروکقققیمت

های در بتشفق  میلیارد دلار  081یین  ،براسققاس اان پیماع اسققترا ژا « برخ ردارند 

ین   اند در نتاقققتآند  اان مبلغ متمتگذاری سقققرمااهنفر و گاز و پتروکقققیمت ااراع 

ی بیدی ی پنج سققاله  اند در دورت ری متسققاله  تصققیب اابد و مبالغ بیشی پنجدورت

میلیارد دلار دارر صققرف  101 ،برمبنای   اف  دو طرف  تصققیب اابد  به همین  ر ی 

ی بیدی سالههای پنجکق د و در دورتونق  متهای صقنیتت و حم ی زارسقاخر  سقیه

   اند افزااش اابد اان رق  مت

های یینت بدوع  شققرافاش کققرآر های اسققترا ژا ،براسققاس اان پیماع همیاری

دان ی میای   سیهناکقدت یمی کقدت اا های جداد، مت ق مناقصقه امیاع ورود به طرح

های یینت از امتیاز های پتروکقققیمت نیز کقققرآردر م رد طرح  دنقنفتت و گقازی را دار

 ارند دبرخ رهای احتمالت آنندگاع در مناقصققهپذارش اا ردن مع پیش از سققاار کققرآر

https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
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یین قادر به خراد محص لاش نفر، گاز و پتروکیمت ااراع »، اان پیماع اساس همچنین بر

 محص لاش،مع ی ماههمیانرین قیمر کشبه  نابردرصد  10با حداق   تفی   ومینت 

  ب د خ اهد « ر به منظ ر جبراع رااقق ی کققش  ا هشققر درصققد  تفی  بیشایققافهبه

 لاً)احتما غیرقدر مندیین قادر خ اهد ب د باای محصققق لاش را به ارزهای بر مع، سلقاوت 

های  اییر مع به ارزهاات مانند دلار و ا ر، بازه  ا اع( پرداخر آند آه با   جه به هزانه

آه در   دکققمت برمورد ری نصققی  طرف یینت خ اهد کققد  به اان  ر ی   تفی  بیش

 00ر ببالغ برای  مامت خرادهای نفر و گاز و پتروکقققیمت ااراع  هقامجم ع اان  تفی 

  درصد بش د

برای حفاظر از دهندت در اان قرارداد مع اسقققر آه و  یاع انریزکقققرفقری نیتقه

در ااراع حو ر خ اهند داکر و  اان آشق رهای یینت  ا پنج هزار پرسقن  امنیتت پروژت

 لاش پتروکقققیمت از ااراع به یین، ازجمله از صقققبرای حفاظر از انتقاح نفر، گاز و مح

ها ن پروژت ری درگیر اا  اند پرسن  و  جایزاش امنیتت بیشطرا  خلیج فارس، یین مت

پیش از اان کققاهد قراردادهای مشققابه یین با برخت آشقق رهای افراقاات نیز البته  !بیند

 اا  آه انتقادهای فراوانت برانریتته ب د ب دت

منافع اان قرارداد برای طرف یینت آاملاً مشقا د اسقرد دسقترسقت مسققاع و ارزاع به 

ای دسترست بر« ا  رات، ا  آمربند»ی منابع انرژی ااراع و نیز  یمی  طرح بلندپروازانه

به بازارهای اورمسققیا و بازارهای اروپاات  بدان  ر ی ، یین از سقق ات اهداف اقتصققادی 

از آند و دنباح متخ د های مازاد و نیروی آار مازاد مااهمیوقق  سققر  تفی خ د را در 

 ر به اعاش برای دسترست مساهداف ژئ پلتی  بلندپروازانهدر پت  حق   سق ی دارر نیز

رداری ب  در اقتصاد ااراع ه  با بارتخ اهد ب دبازارهای غرب مسیا، اورمسیا و ناااتاً اروپا 

پذار ی سقق د امیاعحداآثری از منابع انرژی و نیز نیروی آار ارزاع ااراع بالا ران حاکققیه

  سازدتمیار مهااش از طرا  آا  رانر انحصاری امدراالیاتت گذاریرا برای سقرمااه

 ها از یین باکند رود بتش بزرگت از نیروی آار اان پروژتهریند انتظار مت
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  حویبه آشق رهای افراقااتدر برخت از دارر و ی حوق ر یین در سق داع  جربه

بید از مع آه سمرالبشیر، دایتا  ر نیز سقازد  در سق داع یین را روکقن مت ی سم نح ت

المللت آشقت در دارف ر در میر   یقی  از س ی دادگات بینبه سقب  ناق  ،اان آشق ر

برداری رتباکاهد آرد، و امرایا سقیاسقر  یییر رژا  را در اان آش ر دنباح قرار گرفر 

 صققنیر در اان آشقق ری های گاققتردتگذاریسققرمااهالمللت و های بینیین از  حرا 

 ب دا   س داعاستتراج نفر 

های اسقترا ژایت از اان دسقر مشقتب اسر  اما ااراع در منافع یین از انیقاد پیماع

سلاوت بر افزااش  رسقققدقب  از هر ییز، به نظر مت ؟اان میقاع یه منفیتت خ اهد داکقققر

 اسقققرسبارش   ران مزارما  ربت،های غزنت در مذاآراش با طرفاحتمالت قدرش یانه

کقق رای امنیر سققازماع در واژت المللت و بهبرخ رداری از حماار یین در مجامع بین از

ی ای آه در سرصقققهنظر از فاقققادهای گاقققتردت  طبیاً در کقققراا  سادی، صقققرفملق 

به وق ع پی سقققته های اخیر امت دههی نفتت در  مواژت در سرصقققهقراردادهای خارجت به

ها در وبتششی اارانت نیازی به اان بذح، در ا  ویییر متیارف، طرف مذاآرتاسقر

  داکربا طرف خارجت نت اهد و انیقاد قرارداد مذاآرت 

های ماندت بلیه نا  ک دپاماح متبدان  ر ی ، نه  ناا منافع امروز طبقاش مردم ااراع 

یه در اان میاع بیش از هر کققدش مسققی  خ اهند داد  معها بهنیز از اان بذح و بتشققش

 ر و آالبد اجتماست هریه محی  زااققتت هریه واراع ما خ اهد کققد،ییز دارر نصققی  

های اقتصادی در ااراع امروز حاص  بیش از ا  زارساخر  ر خ اهد ب د ازه  گایتته

برداری گاقتردت از منابع طبییت سرکار مع زاات نیروهای آار در ااراع و بارتسقدت ارزش

ر  ااج  اآن ع از سققق ات در میر  خطهای اقتصققادی و طبییت اان ارزشب دت اسققر  

به  های رقی ها به قدرشبذح و بتشققشان اع و از سقق ی دارر امرایا نظامت امدراالیاقق  

  قرار گرفته اسر  ،هامعمنظ ر جل  حماار سیاست 

https://pecritique.com/2015/12/29/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AA/
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های و/اا  اراج قدرشامدراالیاتت  ااج   هایوارانت کقراا اان کقراا  ااراع را در 

از س ات خطر جنگ و از س ی دارر خطر غارش منابع  ددادت اسرقرار امدراالیاتت رقی  

وارانت آالبد اناقققانت و  جزاان هردو حاصقققلت ندارد بههای ملت و فراناقققلت و و ثروش

   محیطت ااراعزاار


