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؟ودر یجنگ به کدام سمت م نيماش  

استيس ديدر پهنه جد رانيو ا کاياروپا، آمر هيبه نقش اتحاد ینگاه   

 محسن مسرت

 یها ميکامل تحر یبه بعد با اجرا 2019 یبرجام را ترک کرد و از ماه م 2018  یدر ماه م کايآمر 

  را به رانيا هيجنگ عل نيرا در دستور کار خود قرار داد و ماش رانيا هيحداکثر فشار عل استيخود س

را درست در همان جا  انکار مطلق نومحافظه یگر راهبرد سلطه سمانيراه انداخت. دونالد ترامپ ر
جهان  قتيصدمه خورده بود. در حق یباراک اوباما قدر آمدن کار یدوباره محکم کرد که به آن با رو

 یدر مقابل جنگ یطور جد بوش پسر به  ويسال صدارت جورج دبل نيآخردر  یعني 2006در سال 

 نهيحکومتش در زم یدر ابتدا انهيجو صلح یقرار گرفته بود؛ اگرچه اوباما با وجود ادعاها رانيا هيعل

ماند؛ اما موفق شد از شدت  یکاران باق نومحافظه 21قرن  يیکايشده پروژه آمر ساخته و پرداخته

پروژه بود که با کمک اوباما،  نيا یموقت ليتعد جهينت نيتر بکاهد. برجام مهم یپروژه کم نيا یاجرا
قرارداد  کيبه  2015در ژوئن  نيو چ هيو روس یاسالم یطلبان جمهور اروپا، اصالح هياتحاد

و آرامش در جهان پس از فاجعه جنگ عراق پررنگ  يیزدا شکل جو تنش نيشد. به ا یمنته یالملل نيب
 تشيموجود خيدر تار بار نياول یاروپا برا هياتحاد نکهيموقتا به عقب افتاد. ا رانيا هيو جنگ علشد 

 زيبرانگ تأمل  زيعمل کند، ن کايمستقل از آمر اش یرجخا استيکرد که درباره برجام در س دايفرصت پ
هم  تيموفق شد روند قرارداد را هدا یحت هياتحاد ني. استيبرخوردار ن یکمتر تياست و از اهم

 .بکند

با رکود صادرات  قتيدر حق یعنيدر جهان  يیزدا با جو تنش توانستند یکاران نه م نومحافظه اما
خود ادامه دهد که  اتيبه ح انهيدر خاورم یدولت مقتدر نکهيکنند و نه با ا دايانس پ ینظام حاتيتسل

 یروهايکه ن قتيحق نياز ا نانيهم ا گونه نيبه هم .کند یعمل م کايدر جهت مخالف منافع آمر
اروپا را در  هيخود را تجربه کنند و اتحاد یخارج استيدر س یشترياستقالل ب کايبا آمر رهمسويغ

دورنما را  نيفقط خشنود نبودند؛ بلکه ا آزاد کنند، نه کايگوناگون از آمر یها یدرازمدت از وابستگ
 هياتحاد حاضر حال کردند. در ريمتحده تعب االتيمطلق ا یگر سلطه یبرا یعنوان زنگ خطر جد به

 یا هسته ینظام یها استيبه س تشيمنوال امن نيقرار دارد و به ا کايآمر یا چتر هسته رياروپا ز
 زين کاياز جانب آمر یانرژ تياصطالح امن به جادياروپا تابع ا هيکامل دارد. اتحاد یوابستگ کايآمر

 شهيهم انهيخاورم زيخ نفت هخود در منطق یمتحده است که با حضور نظام االتيا نيا رايهست؛ ز

 مانانيپ هم گريو د انييرخ اروپا اروپا را به  یانرژ نيخود در حفاظت از تأم یتينقش امن تواند یم

و  یاقتصاد یها انيبر همه شر یعنوان پول جهان با دالر به کايآن آمر بر خود بکشد. عالوه یغرب
 تواند یهر آن م م،يکن یطور که درباره برجام تجربه م اروپا تسلط دارد و همان هياتحاد یمال ینهادها

 یها ميدست به تحر یخود مجبور کند و حت یاسيس ماتياز تصم یرو اروپا را به دنباله هياتحاد
 نکهياروپا را با وجود ا هياتحاد کايگانه، آمر سه یساختار یها یوابستگ نيبه ا هيبزند. با تک یاقتصاد

 ليتبد یجهان یو عمال توخال رفعاليغ یاسياقتصاد جهان استوار است، به مجتمع س نيتر بر بزرگ
اند.  سکه کياروپا دو طرف  هياتحاد ديو ضعف شد کايآمر یقدرت جهان صورت نيا کرده است. در

در آن  د،يمتحده بزدا االتيخود را از ا یساختار یها یاروپا قادر شود وابستگ هياتحاد یچنانچه زمان



. ختيفرو خواهد ر هيپا یب یخراش مانند آسمان یابرقدرت جهان نيامطلق  یگر زمان قدرت سلطه

جهان با سه   یبه چندقطب یقطب کيو تحول از  یجهان دينظم جد جاديا یاست که راه برا صورت نيا در
 یگر سلطه برداشتن انيم تحول الزاما به از نيشد که ا هموار خواهد نياروپا و چ هياتحاد کا،يمرکز آمر
پوپولر و مرسوم در  هيشده در باال با نظر مطرح یابي. واضح است که ارزديخواهد انجام کايمطلق آمر

 کايآمر سميالياروپا و امپر سمياليو امپر یدار هيسرما یچپ که برا لگرانياز تحل یبخش انيم

 یجهان یدار هيدر هر دو مرکز سرما نکهيدارد. ا رتيکامال مغا شوند، یقائل نم یساختار یها ت تفاو
 یها بحران ليکار و تعد یرويکردن سود، رقابت کشنده به ضرر ن حداکثر ژهيو بازار به نيقوان

 هم نياست؛ اما ا ريانکارناپذ  یتيواقع شوند، یکار گرفته م  به یستياليامپر یمتدها قياز طر یساختار

نقش  جمله زو ا یاريبس ليبه دال کايآمر سميالياست که امپر یدار هيجهان سرما یها تيجزء واقع
 ژهيو و به یليفس -یا هسته یها یانرژ عيصنا ،ینظام - یمجتمع صنعت ،یمال هيسرما کننده نييتع

 یگونه که حت است، آن یگرياز جنس د تايماه یعنوان پول جهان فرد دالر به به منحصر تيموقع
از  کايسهم آمر نکهيکرده است. ا ليمستعمره خود تبد اياروپا را به زائده  سمياليو امپر یدار هيسرما

جهان  ینظام یها نهيدرصد هز 50 اش ینظام یها نهيدرصد است؛ اما هز 20به  کينزد یجهان ديتول

 یدار هيسرما یساختار درون یها تفاوت نيا گرفتن دهيناد نيادعاست؛ بنابرا نيا یاياست، خود گو
 ینابخشودن يیخطا شود، یده ميتدارک د کايکه از جانب آمر یديدر ارتباط با جنگ جد ژهيو به یجهان

از  یريجلوگ یبرا یبه عامل مهم تواند یاروپا م هينکته را که اتحاد نيا ینگرش نيچن راياست؛ ز
باال راهبرد ترامپ با عنوان  یابيبه ارز هي. با تکزند یبه کنار م یسادگ شود، به ليتبد رانيا هيجنگ عل
در افق  دهد، یم لياز آن را تشک یران بخش مهميجنگ با ا سکيکه خروج از برجام و ر کاياول آمر

مراکز  یها از خواسته یتر قيبه نظر من درک دق توان یم هيزاو ني. از ارديگ یقرار م یديجد
 ،یصنعت-یکرد. مجتمع نظام ميرا ترس ديپشت کاخ سف یگذار استيو مسلط بر دستگاه س کننده نييتع

مصمم  اديز اريمتحده به احتمال بس االتيا یليفس -یا هسته یانرژ عيو بخش صنا یمال هيحوزه سرما
مطلق خود را از دست  یگر سلطه یفعل تيموقع کايآمر نکهياند که با استفاده از همه امکانات از ا شده

 جادياز ا کايآمر ینظام-یمجتمع صنعت اتيادامه حکنند. واضح است که  یريشگيبدهد، قاطعانه پ

متحده که در  االتيا یمال هي. بخش سرماشود یم هيتغذ جهانتشنج، بحران و جنگ در اقصا نقاط 
 اتيبه ح یباز مولد به حوزه بورس یها بخش ديکمک انتقال قدرت خر است و فقط به  رمولديغ قتيحق

 توانست ینم زيفقر در جهان است، ن ديو تشد عيوس یکار یسبب ب قيطر نيو از ا دهد یخود ادامه م

عنوان  دالر به نکهيبرخوردار شود. مضافا ا یاستثنائ تيموقع نيا از کايمطلق آمر یگر بدون سلطه
و  یکنترل همه منابع نفت یخصوص برا به کا،يآمر یو قدرت نظام یاسيبدون فشار س ،یپول جهان

و  ینابود یو حت رانيهم کوشش هدفمندانه جنگ با ا ليدل نيدالر و به هم هينفت بر پا یتجارت جهان
و  یفعل یانحصار تيدر درازمدت موقع تواند ینم ،یاز خطر احتمال یريشگيپ یشدن آن برا چندتکه

و  یدو حوزه اقتصاد ن،يجهان را داشته باشد. عالوه بر ا یو اقتصاد یبانک یها انيتسلط بر همه شر
 ديو تشد یا هسته یانرژ یمنيا یناشدن با توجه به مشکالت حل زين کايآمر یليفس -یا هسته عيصنا

 ند،يآ یبه شمار م رندهيم عيصنا فيکه در رد یليهوا با ادامه استفاده از منابع فس و آب یبحران جهان

 منيفقط به  نهايا رايهستند؛ ز کايمطلق آمر یگر سلطه دوشرطيپروپاقرص و بدون ق یروهايجزء ن

کرده و  ليتحم یدار هيسرما یکشورها ريرا به سا یليفس -یا هسته یالگو توانند یم یگر زور و سلطه
مطلق  یگر سلطه تيحفظ موقع یبرا کايکنند؛ اما آمر نيتأم شتريچند دهه ب یخود را برا اتيادامه ح

کمک مجتمع  دارد. آنها به  اجياحت نيدر کره زم گاهيپا 800از  شيبا ب ینظام ميخود، به دستگاه عظ

و جنگ در  ومرج تشنج، هرج ،یريدرگ جاديالزاما دائما مشغول ا شکده،يو صدها اند ینظام یصنعت



وحشت  جادينژادپرستانه و ا یها زهيغر جييتالش به ته کايدولت آمر زيمنظور ن نيجهان هستند. به هم
در دوران  ژهيو خود و به  یجمهور سيرئ یدر داخل دارد که ترامپ از ابتدا یاز دشمنان مصنوع

به  ميهدفمند و مستق نيجمله توه ها از روش نيا ،یجمهور سيرئ ندهيدوره آ یمبارزات انتخابات
خود قرار داده است غاتيرا اساس تبل کايعضو حزب دموکرات و کنگره آمر پوست اهيس ندگانينما . 

است،  انياو نما یذهن یمارينشده ترامپ و ب صورت اعمال محاسبه منوال، آنچه در ظاهر به  نيا به
 یبرده در باالست که ترامپ تحت لوا شده مراکز قدرت نام و حساب قينمود راهبرد کامال دق قتيدر حق

 کايلق آمرمط یگر مراکز شالوده سلطه نيتا ا کند یهدف را دنبال م نيقاطعانه ا کا،يراهبرد اول آمر

 یغرب مانانيپ هم یو انرژ یپول -یمال ،یگانه نظام سه یها یاز دست ندهند و وابستگ وجه چيه را به
 رييتغ نامه مانياز پ کاياروپا را با همه امکاناتش مستحکم کند. خروج آمر هيخصوص اتحاد خود و به

و  شد یدوربرد م یها موشک گسترشکه تاکنون مانع  اف ان یآ نامه مانيلغو پ س،يهوا در پار و آب
 نيراستا قرار دارند. در هم نيدر ا یاز آن، همگ یرويپ یخروج از برجام با وجود الزام قانون ژهيو به

اهرم را  نيا یکرد که و ريگرفتن اهرم دالر تعب کار ترامپ را در به یها کوشش توان یم زيراستا ن
در  اش یغرب مانانيپ ازجمله هم کايآمر یگانمعامالت بازر یها به طرف یفشار حداکثر جاديا یبرا

 .دستور کار خود قرار داده است

پا نگذاشته بود که در  ريرا ز الملل نيب نيقوان یدرپ یو وقاحت پ تيقاطع نيبا ا گاه چيتاکنون ه کايآمر 
 هيعل یفراکشور ميرمستقيو غ ميمستق یها ميدوران به آن دست زده است. خروج از برجام، تحر نيا
از زبان خود  رانيا یبه نابود ديتهد یبه جنگ و حت ديدادگاه الهه، تهد یآرا کردن ماليپا ران،يا

محض  رتي) در مغااالنايدانان طرفدار صلح (ا حقوق یبا استناد به سازمان جهان یهمگ جمهور، سيرئ
 یو نهادها نيروش، اعتبار قوان نيبا ا کايقرار دارند. آمر یالملل نيب نيبا منشور سازمان ملل و قوان

 یاريبس یبيتخر یامدهاياست که پ یوشر نيخود قرار داده است. ا ديرا هدف ضربات شد یالملل نيب
جنگ  یا گونه به ران،يا هيعل کايآمر یو جنگ اقتصاد عيوس یها ميمنوال، تحر نيدربر دارد.به ا

 رانيحداکثر فشار خود به ا استيکشور هدفمندانه س نيا رايهست؛ ز زياروپا ن هياتحاد هيعل یاقتصاد

. عالوه بر کند یم ليتحم زياروپا ن هيعمال به اتحاد ها ميتحر کردن یکمک اهرم دالر و فراکشور را به 
 یايو در فارس جيدر خل رانيبا ا ینظام یرياروپا به درگ هياتحاد دنيهدفمندانه درصدد کش کايآن، آمر

 هيعل کايآمر یها ميزدن تحر دور یبرا نستکس،ياروپا، ا هياتحاد یار مالعمان است. سابوتاژ ابز
اروپا قرار دارد که نقشه  هياتحاد یها تيکردن شعاع فعال محدود یراستاهمان نسبت در   به ران،يا

عمان.  یايو در فارس جيدر خل رانيبا ا ینظام یرياروپا به درگ دنيکش یمکارانه جان بولتون برا
الطارق که به ابتکار بولتون انجام گرفت، هدف  ، در تنگه جبل1گريس ران،يحامل نفت ا یکشت فيتوق

از  یراه ورود شمار نياز ا راينداشت؛ ز رانيا يیايدر یرويمثل ن به مقابله کيحرجز ت به یگريد
 ليتبد یاجبار یبه امر -طور که بولتون مدنظر داشت آن–اروپا در کل  هياتحاد اي يیاروپا یکشورها

 االتيا تيطلبان در حاکم که تاکنون در چند مورد برمال شد، بولتون و کل جنگ طور  شده است.همان

طلبان که  اند. مخالفان جنگ برخالف جنگ شروع جنگ نشده یبرا یهنوز موفق به اجماع درون حدمت
گونه که بولتون هنوز هم  ندارند، همان انهيدر خاورم بيفاجعه و تخر جاديجز ا یبه نظر من هدف

است،  هبه خود راه نداد یشک گونه چيبوده، ه کايعراق به نفع آمر هيعل کايجنگ آمر نکهيتاکنون در ا
 رانيمستقر در اطراف ا يیکايسربازان آمر یبرا یکنترل جنگ و خطرات جان رقابليغ یامدهايبه پ

 نياند. بر ا شدت نگران به یدر جامعه جهان کايآمر شدن تر یاز منزو زيو عالوه بر آن ن شندياند یم
و  یسعودعربستان  یعني یا عالوه بر شرکت همدستان منطقه–طلبان  جنگ دگاهياساس، از د



شرکت  اي رانيا هيبا جنگ عل ها يیخصوص اروپا و به کايآمر یغرب مانانيپ همسوکردن هم – لياسرائ
 جادياست که آنها قادر به ا قيطر نيفقط از ا رايشده؛ ز ليتبد یديجنگ، به کارزار کل نيآنها در ا

. شوند یم دشانيپل فکامل اهدا یجنگ و اجرا يینها ميترامپ به جانب تصم دنيو کش یدرون یاجماع

و مطبوعات اروپا  روهايدنبال جلب ن ارانشيحاضر کامال مشهود است که بولتون و  درحال نيبنابرا
تحت  فارس جيدر خل یدر حضور نظام يیاروپا یها شرکت دولت یستادر را روهاين نيهستند و از ا

. در کنند یآشکار م یتيحما ،یتجار یها یو کشت یآب یها حفاظت از راه زيو با دستاو کايآمر یرهبر
داوطلبانه جزء  -بلر در جنگ عراق یمانند تون- ايتانيبر ريوز جانسون، نخست سيبور انيم نيا

که  ميهم هست یهمراهان وفادار جان بولتون درآمده است. در مقابل شاهد خبر خوب
اند و دولت آلمان را به  بولتون نشده سهيدس یبه اجرا  حال حاضر  به آلمان تا یها دموکرات اليسوس

 یبرا یديخود روزنه ام نياند.ا تهواداش فارس جيآلمان در خل يیايدر یرويمخالفت آشکار با ارسال ن
طلبان را برمال  راهبرد جنگ ربودنيپذ ضربه قتياست و در حق رانيا هيعل کايممانعت از جنگ آمر

نقشه جنگ بولتون، در  یديطلبان با توجه به نقطه ضعف کل صلح ی. به نظر من جنبش جهانکند یم
و  يیاروپا یها ضدجنگ درون اروپا، دولت یروهاين زيبا تجه توانند یقرار دارند که م یتيموقع
سوق دهند و  رانيا هيعل کايبا جنگ آمر یدر همراه چرا و چون یاروپا را به طرف مخالفت ب هياتحاد
آلمان در  یها دموکرات اليجهت سوس رييدرآمده جنگ را از ادامه حرکت وادارند. تغ حرکت به نيماش
ادعاست نياثبات ا یبرا ليدل نيبهتر ر،ياخ یها ماه . 
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