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   ٢٠١٩ جون ٢۴
  

 عليه ايران درجنگ امريکاژيک يستراتخطاھای 

  
  

، پی نھا برای خفه کردن ايران بنا کرده بودندآئيھا به حجم بزرگ خطاھای خود که بر اساس امريکاگذرد  ھرروز که می

  .برند می

عليه ايران ھمراه با تحريکات محدود نظامی ومتراکم کردن تعدادی از نھا آنھا بر اين اعتقاد بودند که جنگ اقتصادی آ

  . کافی است که به انفجار ايران منجر شودبحارا  خود درژيکيستراتناوھای جنگی و

   :شود روشدند که درعناوين بزرگ زير خالصه میه ی پيش بينی نشده روبنھا با مجموعه ای از شگفتيھاآاما 

 ۀمادگی گستردآ،  دوم ، قدرت ايران در تعامل با سخت ترين شرايط وتدابير فشارھای اقتصادی درتاريخ معاصر،يکم

که  گاھی براينآمادگی برای حمايت ازميھن ودولت ھردوباھم ، با آی دراز مدت با  نبرد در جبھه ھاۀمادآنظامی ايرانی 

که  بعد نظامی واقتصادی وھم اين  بزرگترين قدرت جھانی درعصرکنونی است که ھم ازامريکادانند که  ايرانيھا می

 دانند وتجربه اش موجود خوبی میرا نيز ب اين، اما، ايرانيھا .باشد لتيک بر سه چھارم از جھان را دارا میوپتسلط ژئو

  سرسختانه ايستادند وامريکا ۀونزوئال وکوبا دربرابر ھيمن است که کشورھای ويتنام، افغانستان، ، عراق ، سوريه،

تواند ھمچون يکی از اين کشورھا باشد، ايرانی که ھم اکنون و از سال  با اين وصف چرا ايران نمی. پيروز شدند 
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 که بدون لحظه ای درنگ کوشيده است کشورشان را منھدم کند، ايستادگی کرده امريکا فشارھای ۀبر ھم، دربرا١٩٨٠

  .اند

ی ئ، ھمانا امادگی ھمپيمانان منطقه باشد ئيھا میامريکا خرد کننده ای برفرق وارمان ۀ ضربۀمثابه که باما مورد سوم 

نھا اين آشوند وھمگی   وارد جنگ میامريکان با آر ، درکناعليه ايران ران است که درصورت ھر گونه تعرضیاي

  .مادگی خودرا ازھم اکنون اعالم نموده اندآ

توانند گاو شيرده  نھا نمیآموجب ان ، ه  تنگ که بۀئيھا در يک گوشامريکان ، دربن بست قرارگرفتن آ ۀودرادام چھارم

ن را بمباران کرده مراکز انتقال نفت عربستاطور روزانه ه ھای يمنی که باکترعربستانی خودرا ازبمباران ھواپيماھا و

  .دھند، نجات دھند  نفت را ھد ف قرارمیۀوانتقال نفت مصرفی کشورھای غربی مصرف کنند

 يمن ۀ سيطرۀدرداير رسد که ھم اکنون صدور نفت عربستان به دنيای خارج وبه کشورھای صنعتی، نظر میه اينچنين ب

سوی کانال ه  سرخ ، که مرکزاصلی صدور نفت عربستان بحيرۀب درکنار »ينبع«قراردارد وبندرمھم صادراتی عربستان

کند درتيررس  نجا بسوی اقيانوس ھند وکشورھای صنعتی حرکت میآسوی باب المندب واز ه ن بآعکس  هيا ب و سوئز

  . وھواپيماھای يمنی قراردارداکتھار

ه ب  رسيده است،ءعربستان به امضا وامريکاکه ميان  »کوينسی«، وبر طبق قرارداد ١٩۴۵قابل ذکر است که از سال 

از مذھب   متعھد شده است که درمقابل تسلط بر نفت عربستان از اين کشور، اقتصاد وامريکاموجب اين قرارداد 

  .گونه تھاجم وتعرضی قرار نگرفته است ن تاريخ تاکنون عربستان مورد ھيچآاز  .وحاکمانش حمايت کند

 ئيھا درامريکاشود به مناطقی درعربستان نفوذ کرده و  يمن موفق می، اين اولين باری است که انصار هللاز اين نظر

 که اولين باراست که مراکزی اقتصادی ونظامی درون عربستان مورد ھدف قرار می ن سکوت کرده اند واينآبرابر 

  .تواند کند ويا نمی ن کوششی نمیآگيرد که غرب برای نجات 

خواھد ../يمن و طورمستقيم منجر به سقوط عراق، سوريه، لبنان ،ه ان بئيھا براين باور بودند که منھدم شدن ايرامريکا

ئيھا شد ، شروع امريکامد که باعث وارد شدن ضربه ھای جانکاھی به حيثيت آشد ، اما ، درادامه حوادثی ديگر پيش 

 منفجر شدن  درعراق ،امريکا، سقوط چند راکت درنزديکی سفارت اين حوادث با حمله به چند نفتکش درنزديکی فجيره

ن سقوط مدرنترين ھواپيمای بدون خلبان آخرين آ ھرمز ميان ايران وخليج عمان وۀدو نفتکش درست درنزديکی تنگ

  . ايران بودحریبئی درمرز امريکا

 ی بر طبق سناريو نجا منجر نشد کهآئيھا کشف کردند که کوشش درجھت خفه کردن اقتصادی ايران به امريکادرادامه 

 بدھند ، اين وضعيت نه فقط ايران را به عقب امريکانھا ، ايرانيھا ذليالنه ، وبا اکراه تن به مذاکره با آ ۀشدپيش ساخته  از

 اقتصادی را ۀنجا که توانستند نه تنھا محاصرآنھا درمقاومت خود به اصرار بيشتری دست زدند تا آنشينی نکشانيد بلکه 

، تکنولوژی برترومتعادل خودرا وارد ميدانھای امريکابر تکنولوژی درھم شکسته بلکه اين قدرت را يافتند تا در برا

ی ئی درکنار ايران باعث شدند تا يک انجماد در حرکت نظامی منطقه ئبا قرارگرفتن ساير ھم پيمانان منطقه  .نبرد کنند

  .شود  وتا مرحله ای نامعلوم ايجادامريکا

يفی است بلکه اين وضعيت باعث يک ارزيابی مجدد ازحوادث  ضعۀ دارای بنيامريکان معنی نيست که آالبته اين به 

  .شود که پيش ازاين به حساب نياورده بودند نھا میآناگھانی برای 

کوشش خواھند کرد  نھاآ به شيوه ھائی تازه برای فشار برايران دست بزنند ، ئيھاامريکاشود که  حوادث فوق باعث می

بھای خليج فارس دست به ماجراجوئيھای تازه ای زده به اين اميد که آنين در  اقتصادی ايران بيفزايند وھمچۀبر محاصر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی ، عربستان، امارات ئ خود درمنطقه، دربرابراسرائيل وھمچنين ھم پيمانان منطقه ۀبتوانند اعتبار شکست خورد

  .وبحرين ، ترميم کنند

ی دست ئدربحرين به عملياتی منطقه »  قرنۀمعامل«کوشند قبل از انعقاد کنفرانس  ئيھا میامريکااعتقاد براين است که 

دست » بدون ضرر وزيان فراوان«يا ممکن است در جائی به بمبارانی آدست بياورند ، ه بزنند تا اعتباری معنوی ب

شود  که از اطالعات کشورھای غربی براورد می نچنانآا ام يا به يک تجاوز اسرائيل درسوريه پوشش بدھند، بزنند و

صعده ازشھرھای مرکزی ( واردکند»صعده «ۀ سنگينی به انصارهللا درمنطقۀاين است که عربستان درنظر دارد ضرب

ئيھا را در اينگونه موارد محتاط ودست به کاامري نچهآشايعات دراينمورد فراوان است اما ) باشد يمن وکنام حوثيھا می

ه عراق را ی خواھد شد کئ به ايران، سوريه، يمن ولبنان باعث جنگی منطقه امريکاکند اينست که ھر تجاوز  صا میع

دراينجا است که اين معما پنھان . وارد معرکه خواھد کرد) ويژه حشد الشعبی بازوی قدرتمند زحمتکشان عراقه ب(ھم 

  ؟ی نداشته باشدئکه عواقب منطقه  ست بزنند بدون اينتوانند به يک بمباران محدود د ئيھا میامريکااست ؟ چگونه 

ند که در ھرلحظه که تجاوزی به يکی از کيد کردأئيھا ھشدار داه وتامريکا خود به ۀنوبه روز گذشته روسھا نيز ب

تشفشان منطقه منفجر گردد، امری که آباعث خواھد شد تا  اعضای محور مقاوت ازايران گرفته تالبنان انجام گيرد،

درصورت چنين اتفاقی ايران نيز فرصت  . وکاخ سفيد درتنگنا قرار بگيردامريکاده تا گزينه ھای مقابل پنتاگون باعث ش

 ی قرارئعليه خودش به تمرد دست زده ودرکنار خيزش منطقه عليه وضعيت موجود وفشارھای اقتصادی کند تا  پيدا می

 که درنظر دارد به عمليات محدودی دست ترمپين اظھار دونالد گيرد تا از سيادت ملی خود دفاع کند، با درنظر گرفتن ا

ی خواھدشد که موجب شکست ئبزند ، اما اوضاع به گونه است که ھر حرکت حساب نشده ای منجر به جنگی منطقه 

  . خواھد شد٢٠٢٠ نيزدرسال ترمپانتخاباتی 

کند، قرارداريم ودرسوی ديگر  ه عمل میژی ايران که درداخل خود ومنطقيستراتدراينجا ما با يک درگيری ميان 

خاطر مشکالت اقتصادی ومنفعت طلبی ونياز ھای سياسی ه که ب  که بر تحريم ايران اصراردارد وھم اينترمپ وامريکا

  .ی نياز داردئی ، به يک درگيری محدود منطقه ئمنطقه 

  ؟دراين ميان منطقی ترين احتمال چيست

اجرای نقش کند ودرعين حال از نيروی قدرتمند  باشد، خود که خاورميانه میکوشد در ميدان سياسی تاريخی  ايران می

خواھد سياست تک قطبی وتسلط جھانی   که میامريکاچين درجھت محدود کردن نقش   دوکشور روسيه وۀومنع کنند

اين قدرت مقاومت وپيروزی ايران بر .  جھانی نيستۀزيرا اين سياست به نفع جامع. خود را اعمال کند، استفاده کند 

 وپس زدن وی درجھت کم کردن جنگ امريکا مھمی از منزوی کردن ۀجھانی وشکستن اين محاصره مرحل

  )١.(ودرگيريھای جھانی است

*****  

کنند وحتی اعالم نموده اند  که روسيه بسيار فعاالنه وھمچنين چين از ايران حمايت می اين) ١ (:زير نويس از مترجم 

 امريکاار بوده ودرجھت شکستن يکه تازی ذثير گأکنند ، بسيار مھم وت  حمايت میکه ازمنافع نفتی ومالی ايران نيز

رسد  نظر میه بينند وب  زيان میامريکا شوم ی جھانی است ، زيرا اين دوکشور نيز ھمچون ايران از سياستھاۀدرعرص

تواند  سيه وچين می با روهھمراکه با وجود محور مقاومت منطقه شامل ايران، سوريه، عراق ، يمن، لبنان وفلسطين 

  .فردای اميد بخشی برای بشريت رقم بزند

  
  ٢٠١٩ جون ٢٢


