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  پروفسور ميشل چوسودوفسکی

  ستجنگ بزرگ متعارف عليه ايران غيرممکن

  امريکابحران در ساختار فرماندهی . پذير نيست ف بزرگ عليه ايران امکانيک جنگ متعار

آن جهت راه اندازی يک جنگ تمام عيار عليه  ئی، از جمله تواناامريکاهای جنگی  ستراتيژیدر اين مقاله، ما 

  .کنيم جمهوری اسالمی ايران را بررسی می

ساختار اتحادهای های اصلی  چنين بر پيچيدگی و هم انعليه اير امريکاهای جنگی  تاريخ طرحبعدی، بر  لۀدر مقا

   .شويم متمرکز می نظامی

*****  

زمان شامل اعزام نيروهای  همه جانبه و برق آسا به سبک جنگ عراق که هم ۀتحت شرايط کنونی، يک حمل

  .پذير نيست باشد، امکان ئیو هوا بحریزمينی، 

 ۀزجمله به دليل متحول شدن ساختار اتحادهای نظامی، تا اندازدر خاورميانه، به چندين دليل، ا امريکاهژمونی 

  . زيادی تضعيف شده است

  .قادر به انجام چنين پروژه ای نيست امريکا

  .وجود دارد  در رابطه با جمهوری اسالمی ايران امريکاکننده در دستور کار نظامی  تعيينۀ دو عامل عمد

  

  ارتش ايران. ١

جهت  ئیموجودست، ازجمله توانا) یراکتو دفاع  ئی، هوابحرینيروهای زمينی،(ران های نظامی اي ئیتوانا ألۀمس

 ۀدر حوز. و متحد آن است امريکاثر و مقابله با جنگ متعارف همه جانبه که شامل استقرار نيروهای ؤمقاومت م

ه سيستم  دفاع ايران خواهان دست يابی ب. های نظامی قابل مالحظه ای است جنگ متعارف، ايران دارای قابليت

  . روسيه است ۴٠٠اس  ۀرفتپيش ئیهوا
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و سپاه پاسداران انقالب  ئی، هوابحری، نيروی های )نيروی زمينی(هزار پرسنل فعال در ارتش ۵٣۴ايران با حدود 

ی راکتهای  ئیايران دارای توانا. ، رده بندی شده است»يک قدرت نظامی بزرگ«اسالمی، در خاورميانه به عنوان 

، امريکااز طرف  ئیهوا ۀبه محض يک حمل. چنين دارای يک صنعت دفاعی ملی است رفته و هم پيش باليستيک

  .دهد را در خليج فارس هدف خود قرار می امريکاايران تأسيسات نظامی 

  

  متحول شدن ساختار اتحادهای نظامی. ٢

  .ستامريکازيادی به ضرر  ۀاندازانجام شود که تا ) ٢٠١٩-٢٠٠٣(دوم بايد با ساختار تحول اتحاد نظامی  ۀمالحظ

  .دوست شده اند) ايران(، با دشمنامريکاچندين کشور از وفادارترين متحدان 

که  درحالی. کاری نظامی دارند کشورهای هم مرز با ايران، ازجمله ترکيه و پاکستان، با ايران موافقت نامه های هم

و  امريکا ئیو هوا بحریهای عمليات  و بر طرحکند  خودی خود امکان يک جنگ زمينی را رد میه اين امر ب

  . گذارد متحدانش نيز تأثير می

و ميزبان  امريکاو پاکستان در ميان متحدان وفادار ) عضو سنگين وزن ناتو(تاهمين اواخر هردو کشور ترکيه 

  .بودند امريکائیهای نظامی  پايگاه

در  انقرهعالوه، ه ب. کند کاری می ر ايران و روسيه همطور فعال با هردو کشوه از منظر گسترده تر نظامی، ترکيه ب

کند،  را دريافت می ۴٠٠رفته اس  پيش ئیسيستم دفاع هوا] پورتال- همين اکنون دريافت داشته است[ ٢٠٢٠سال 

  .شود ناتو و اسرائيل خارج می - امريکامتحد  ئیکه عمالً از سيستم دفاع هوا درحالی

ً . برد سر میه در بحران ب) ناتو(مان آتالنتيک شمالینيازی ندارد که بگوئيم سازمان پي  خروج ترکيه از ناتو تقريبا

عالوه، شبه نظاميان تحت حمايت ه ب. تواند بر وفادارترين متحدان خود اتکاء کند ديگر نمی امريکا. واقعی است

  .جنگند ديگر می و ترکيه در سوريه بايک امريکا

  .کاری نخواهد کرد هم امريکاقوع جنگ زمينی عليه ايران با نيز اعالم کرده است که در صورت و عراق

ترکيه، پاکستان، افغانستان، عراق، ترکمنستان، ايران، از جمله  ۀکدام از کشورهای همساي تحت شرايط کنونی، هيچ

هند عبور و مروراز طريق قلمرو خود را نخوا ۀو متحدانش اجاز امريکابه نيروهای زمينی  آذربايجان، و ارمنستان

  . داد

چنين عضوی از ناتو برای  و هم امريکاکه در دوران جنگ سرد به يک متحد  آذربايجاندر سير تحوالت اخير، 

و آذربايجان، ازجمله  امريکاکاری نظامی پيشين بين  توافق نامه های هم. مسير داده است تغييرصلح تبديل شده بود، 

  .ازبين رفته است عمالً ) ا، اوکراين، آذربايجان و مولداویبين کشورهای جورجي(اتحاد نظامی پساشوروی گوام 

طور ه ب. نظامی و اطالعاتی به امضاء رسيد ۀبين ايران و آذربايجان توافق نامه های دو جانب ٢٠١٨مبر در دس

ش با توجه به افغانستان، موقعيت داخلی با طالبان که بخ. کاری گسترده ای دارد زمان، ايران با ترکمنستان هم هم

و متحدانش در مقياس بزرگ  امريکاکند، به نفع استقرار نيروهای زمينی  ل میوبزرگی از قلمروافغانستان را کنتر

  .در مرز ايران و افغانستان نيست
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شکل گرفته است، ) ٢٠٠٣سال (عليه ايران که پس از جنگ عراق  کستراتيژي ۀمحاصرآشکارست که، سياست 

  .بودند امريکانفوذ  ۀدر درون حوز دوستانه ای با کشورهای همسايه دارد، که قبالً  ايران روابط. ديگر عملی نيست

  .که شامل اعزام نيروهای زمينی باشد، خودکشی است امريکاتحت چنين شرايطی، يک جنگ بزرگ متعارف 

جنگ به سبک رفت تکنولوژی نظامی،  اما، بانظربه پيش. دهد هرحال، اين جنگ ُرخ نمیه اين بدين معنا نيست که ب

  .عراق کهنه شده است

مستقيم نظامی عليه ايران اکنون در روی  ۀديگر اشکال شيطانی مداخل. حال، در شرايط خطرناکی قرار داريم بااين

  :اين ها شامل. ميز پنتاگون قرار دارند

  گيری شده؛ ی هدفراکتبرای مثال، حمالت  ،»جنگ محدود«اشکال مختلف * 

  گروه های شبه نظامی تروريستی؛ش از و متحدان امريکاحمايت * 

  ؛)ی تاکتيکیئهای هسته  ازجمله استفاده از سالح(»عمليات بينی خونين«اصطالح ه ب* 

  ؛انقالب های رنگیاقدامات بی ثبات سازی و *

  و تهديدات نظامی؛  حمالت پرچم دروغين*

  های اقتصادی وسيع؛ های مالی، تحريم ئیکاری، مصادره دارا خراب* 

  ؛)ان ام اُ دی ئیا(های تعديلی زيست محيطی ، تکنيکئیالکترومغناطيسی و آب و هواجنگ * 

  ؛جنگ سايبری* 

  .و بيولوژيکی ئیيمياکجنگ * 

  

  امريکا در قلمرو دشمن واقع شده است) سنتکام(رو فرماندهی مرکزی  ستاد پيش 

  .ستامريکايکی ديگر از مشکالت مرتبط به بحران در ساختار فرماندهی 

وسيع تر  ۀعمليات در منطق ۀستاد جنگی برای هم امريکاام سنتک

ترين  اين مهم. فريقا بسط می يابداخاورميانه، از افغانستان گرفته تا شمال 

اين  ستاد منجر به چندين . ستاد جنگی با ساختار فرماندهی متحد است

در سال (آهنگ شده بزرگ در خاورميانه، ازجمله افغانستان جنگ هم

  .شود شده است، که شامل سوريه نيز می) ٢٠٠٣در سال (راق ، و ع)٢٠٠١
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ست که مقر فرماندهی آن در امريکا) سنتکام(در صورت جنگ با ايران، عمليات در خاورميانه با فرماندهی مرکزی

  .آهنگ خواهد شد رو آن در قطر، هم باشد، که در ارتباط دائم با فرماندهی پيش تامپا، فلوريدا می

حمالت « ترمپ، پرزيدنت )١(را سرنگون کرد امريکائیکه ايران يک پهپاد  ، پس از اين٢٠١٩ جوندر اواخر 

 ۀهرحمل«: اجتماعی توئيت خود نوشت ۀکه در رسان ، در حالی»نظامی سريعاً طراحی شده عليه ايران را لغو نمود

  ».رو خواهد شده با نيروی عظيم و منکوب کننده ای روب امريکائیايران به هرچيز 

پايگاه را به  امريکا ئینيروی هوا ٢٢، اعزام جنگنده های رادارگريز اف )سنتکام( امريکاماندهی مرکزی فر

دفاع  امريکااز نيروها و منافع «، که قصد دارد در منطقه و عليه ايران )٢(د نموديتأئ اوديد در قطر –ال  ئیهوا

نظر ترسناک می ه ب). ٣)(٢٠١٩، جون◌ٓ  ٣٠هانی، نگاه کنيد به مقاله مايکل ولچ، خطر فارس، تحقيقات ج.(»نمايد

  آيد؟

  

 امريکارو سنتکام  اين پايگاه از نظراصولی در مالکيت قطر است که نقش ميزبان را برای مراکز فرماندهی پيش«

ک ترين ستراتيژييکی از پايدارترين و «، به عنوان امريکائیهزار پرسنل نظامی  ١١اين پايگاه با » .کند بازی می

اوديد نيز ميزبان - ال). ۴)(تايمز واشنگتن(».زمين توصيف شده است ۀبر روی کر امريکايت عملياتی نظامی موقع

در خارج  امريکا ئیحياتی ترين فرماندهی هوا«ست، که  به عنوان امريکا ئیقشون اعزامی نيروی هوا ٣٩ ۀشاخ

  ».از کشور در نظر گرفته شده است

رو خاورميانه  مراکز پيشکه  ست و نظامی موفق به اعتراف به آن نيستند، اين یئگر رسانه  که هردو تحليل چيزی آن

  » .در قلمرو دشمن واقع شده است«  اوديد نزديک به دوحه، عمالً - در پايگاه نظامی ال امريکاسنتکام 

که (، قطر را به متحد وفادار هردو ايران و ترکيه)فارس(، انشعاب در شورای همکاری خليج ٢٠١٧ یاز ماه م

با ايران ندارند، » رسمی«کاری نظامی  ها هيچ توافق هم که آن درحالی. تبديل کرده است) چنين متحد ايران است هم

 ۀبه نقش. (در سراسر جهان شريک هستند بحریترين ميدان های گازی  اما قطری ها با ايران در مالکيت با بزرگ

  ).زير نگاه کنيد

، ٢٠١٧در ماه مه : جهت در اتحادهای نظامی شد تغييرمنجر به  )فارس(انشعاب در شورای همکاری خليج 

ً مسير حمل و  ۀعربستان و امارات متحد. عربستان سعودی تنها مرز زمينی قطر را مسدود کرد عربی نيز متعاقبا

  .به دوحه را مسدود کردند بحریچنين محموله های تجاری  و هم ئینقل هوا
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نامه های دوجانبه با ايران،  مسير تجارتی قطر با ايجاد توافق تغييرست، آشکار شده ا ٢٠١٧که از ماه مه  چيزی

گاز  ۀدر اين رابطه، روسيه، ايران و قطر بيش از نيمی از ذخاير شناخته شد. چنين پاکستان است ترکيه و هم

  . دهند را ارائه می) ۵(جهان

  

درعوض، ترکيه اکنون . خاورميانه است در امريکاترين پايگاه نظامی  اوديد نزديک دوحه، بزرگ - پايگاه ال

نيروهای نيابتی ترکيه در سوريه . نيست امريکاترکيه ديگر متحد . تأسيسات نظامی خود را در قطر ايجاد کرده است

  .جنگند می امريکاعليه شبه نظاميان تحت حمايت 

ی راکتکرده است که سيستم دفاع اکنون تصديق  انقره. ترکيه اکنون با روسيه و ايران در يک جبهه قرار گرفته اند

  .کاری با مسکو نيازمند ست دست می آورد که به همه روسيه را ب ۴٠٠اس 

با پيوندهای احتمالی به (قطر مملو شده است از تجار ايرانی، پرسنل امنيتی و کارشناس های صنعت نفت و گاز 

  .مود، الزم نيست که به حضور پرسنل روسی و چينی اشاره ن)اطالعات ايران؟

  

  راه انداخت؟ه توان از قلمرو يک متحد نزديک ايران عليه ايران جنگ ب چگونه می: الؤس

  .و اين فقط نوک کوه يخ است. ک، قابل درک نيستستراتيژينظر  ۀاين از نقط

و قطر است، شورای آتالنتيک، انديشکده ای با روابط  امريکارسمی نظامی بين  ۀکه در رابط ئیرغم شعارها علی

  :قطر اکنون متحد راسخ هردو ايران و ترکيه استکند که  ک هر دو پنتاگون و ناتو، تصديق مینزدي

قوی خود را با ترکيه  ۀکه رابط جز اينه نخواهد داشت، ب سادگی، قطر جهت حفظ استقالل خود، اساساً هيچ انتخابیب

احتماالت خوبند که . مهمی هستند ، متحدانئیچنين ايران حفظ کند، که از نظر حمايت نظامی و امنيت غذا و هم

... شود، حتی اگر تهران و دوحه در مسائل خاصی موافق هم نباشند چنان مستحکم می روابط ايرانيان و قطری ها هم

گذاران ايران در  که بهبود روابط با قطر برای سياست) ۶(، پرزيدنت حسن روحانی تأکيد کرد ]٢٠١٩[جون ١۵در 

و رهبر  »ثبات و امنيت کشورهای منطقه درهم تنيده است«: روحانی به امير قطر گفت که ...اولويت باال قرار دارد

شورای ) (٧( .تری با جمهوری اسالمی است قوی ۀدنبال رابطه که دوحه ب تأکيد نمودنوبه خود، ه کشور قطر، ب

  ). ، تأکيد از ماست٢٠١٩ جونآتالنتيک، 
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رو  که قطر ميزبان ستاد فرماندهی پيش که درحالی ست دهد، اين شان میشورای آتالنتيک ن ۀچه که اين آخرين بياني آن

کاری اطالعاتی و  هم: برای مثال(» امنيت« ۀدر زمين) طور غيررسمیه ب(ست،  ايران و قطر امريکاسنتکام 

  .تشريک مساعی دارند) نظامی

رجی پيچيده؟ اطالعات غيرواقعی در منطقه شامل نقشه های درهم و برهم نظامی، سياست خا امريکاشرايط احتمالی 

  ست؟

اوديد که در  - رو سنتکام در پايگاه نظامی ال ها از طريق ستاد فرماندهی پيش کند که آن تصديق می ترمپ ۀبياني

آيا اين وّراجی يا حماقت محض . کشند قلمرو دشمن واقع شده است، برای راه اندازی جنگ عليه ايران نقشه می

  نيست؟

  

  )فارس(همکاری خليج انشعاب در شورای 

قطر شده است، که به  –ترکيه  - اصطالح محور ايران ه منجر به ايجاد ب) فارس( انشعاب در شورای همکاری خليج

کاری نظامی با روسيه  که ترکيه وارد هم ست اين درحالی. در خاورميانه کمک کرده است امريکاتضعيف هژمونی 

  .ين به يک شريک بزرگ قطر تبديل گشته استچن و هم شده است، پاکستان با چين متحد شده

و با يک اغتشاش مواجه شده است، ) فارس(متعاقب اختالف بين قطر و عربستان سعودی، شورای همکاری خليج 

  .نددار ايران و ترکيه گشته، که عليه عربستان سعودی و امارات متحده عربی ا قطر  جانب

در خليج فارس  بحریترين ميدان های گاز  ا که با ايران در بزرگک بسيار اهميت دارد، زيرستراتيژيقطر از نظر 

، کويت )فارس(عالوه، از زمان انشعاب در شورای همکاری خليج ه ب). باال را مشاهده کنيد ۀنقش.(شريک است

کويت ميزبان هفت . نزديکی با واشنگتن دارد ۀاما با اين وجود، رابط. آهنگ نيست ديگر با عربستان سعودی هم

  .ها کمپ دوحه است ترين آن ست، که مهمامريکايگاه نظامی فعال پا

برای  ترمپباعث تضعيف تصميم ) فارس(شورای همکاری خليج  ٢٠١٧ ینياز به گفتن نيست که، انشعاب ماه م

اين پروژه، . شده است، که عليه ايران هدف گيری شده است) تحت نظارت عربستان سعودی(» ناتوی عربی«ايجاد 

  .، عمالُ باطل شده است٢٠١٩ل اپريروج مصر در متعاقب خ

  

  خليج عمان

. آهنگ گشته است رسد که عمان با ايران هم نظر میه ، ب)فارس(شورای همکاری خليج  ٢٠١٧ یبا انشعاب ماه م

به مقر فرماندهی ناوگان  امريکاهای جنگی  الزم به ذکر نيست که گفته شود تحت اين شرايط، عبور و مرور کشتی

  .طور بالقوه در معرض خطر قرار دارنده ها در خليج فارس ب آن بحریدر بحرين و رفتار عمليات  امريکاپنجم 

ناوگان پنجم تحت فرماندهی مرکزی نيروی 

مساحت تحت . (است) ناوسنت(امريکا بحری

سرخ، خليج  بحيرۀوليت ناوسنت شامل ؤمس

  ).است بحيرۀ عربعمان، خليج فارس و 

، )فارس(اری خليج با انشعاب شورای همک

الزم به . آهنگ است عمان اکنون با ايران هم
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به مقر فرماندهی ناوگان پنجم  امريکاهای جنگی  ذکر نيست که گفته شود تحت اين شرايط، عبور و مرور کشتی

  .طور بالقوه در معرض خطر قرار دارنده ها در خليج فارس ب آن بحریدر بحرين، و رفتار عمليات  امريکا

ل وورود به خليج فارس به خليج عمان وصل است، توسط ايران و سلطان عمان کنتر ۀمز که از نقطهر ۀتنگ

  ).قلمرو عمان در رأس تنگه است. باال نگاه کنيد ۀبه نقش(شود می

يا /های قلمرو ايران و تمام کشتی های بزرگ بايد از طريق آب. کيلومترست ٣٩هرمز در يک نقطه   ۀعرض تنگ

  . عبورومرور کنندمتحد ملل  بحریح مقررات مرسوم به حمل و نقل کنوانسيون حقوق عمان، تحت باصطال

تواند جنگ متعارف تمام عياری  نمی امريکاطور منطقی، ه ب. بطور کلی، ساختار اتحاها در معرض خطر قرار دارد

  .ندازدان راه بي، عليه اير»هنگ شده اندآ با ايران هم« را بدون حمايت از متحدان ديرپای خود که اکنون 

  

  )فارس(کاری خليج  تاريخ انشعاب شورای هم: ناموفق ترمپ» ناتوی عربی«

را بزرگ کنيم، در ابتدای  امريکا، مبنی بر دوباره ترمپدر خاورميانه، شعار  امريکانفوذ  ۀاواسط فروپاشی حوز

که  چيزی. بود امريکاظامی زمان شامل تالش بی برنامه، جهت بازسازی ساختار متحدان ن رياست جمهوری او هم

. بود» ناتوی عربی«، يا )اس ای ئیام ا(یئژيک خاورميانه تياتحاد سترادر نظرداشت، تشکيل يک  ترمپدولت 

کاری  راه با شش عضو ديگر کشورهای شورای هم بنابود که شامل مصر و اردن، هم امريکااين طرح مورد حمايت 

  .باشد) فارس(خليج 

از عربستان سعودی، و مالقات وی با سلطان سلمان، رهبر شورای  ترمپ ٢٠١٧ یماه مقبل از ديدار تاريخی 

 ۀبی سابق جلسۀمقام بلندپايه از جهان عرب و اسالم در يک  ۵٠بيش از «چنين  ، و هم)فارس(کاری خليج  هم

  . ی، در واشنگتن تهيه شده بودئک خاورميانه ستراتيژينويس اتحاد  ، پيش»اسالمی – امريکائی

ی را در ئک خاورميانه ستراتيژيصادر شد، قصد ايجاد اتحاد ٢٠١٧ یم ٢١ جلسۀ ۀمات، که در خرياض ۀعالميا

مبارزه با هژمونی «با هدف » ناتوی عربی«اعالم فرمان ). ٨)(٢٠١٩ بروریف١٩اخبار عرب، .(رياض اعالم کرد

  . در خاورميانه بود» ايران

قطر را صادر کرد،  ۀار تاريخی، عربستان سعودی دستور محاصر، متعاقب اين ديد٢٠١٧ یم ٢٣دو روز بعد در 

کند، خواهان بلوکه کردن اقتصادی و تعليق روابط  کاری می قول معروف با تهران همه و براين اساس که امير قطر ب

  .ديپلماتيک با دوحه شد

ئيد ضمنی أد، با تدر رياض تصميم گرفته شده بو ٢٠١٧ یم٢١چه در  دستورکار پنهان چه بود؟ بدون شک آن

  .بوده است امريکائیمقامات 

که شورای  نباشد، درحالی) فارس( کاری خليج ک خاورميانه و شورای همستراتيژينقشه اين بود که قطر شامل اتحاد 

  .دست نخورده ادامه يابد) فارس(کاری خليج  هم

بود، که منجر ) يب غيررسمی واشنگتنبا تصو(که اتفاق افتاد، بلوکه کردن اقتصادی عربستان عليه قطر  اما چيزی

عبارت ديگر، شورای ه ب. سو شدند شد، و عمان و کويت با قطر هم) فارس(کاری خليج  به انشعاب در شورای هم

  .منسوخ شد ءاز همان ابتدا» ناتوی عربی«و طرح  شدعربستان سعودی تضعيف . تقسيم شد) فارس(کاری خليج  هم

*****  

  کشورهای اسالمی در رياض – اامريک جلسۀ: ٢٠١٧مه،  ٢١

  آيا اين حادثه رخ داد؟. محاصره و تحريم قطر متعاقب اظهارات گفته شده توسط امير قطر: ٢٠١٧مه، 23
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قطر به خاطر حمايت از ايران از روابط  ديپلماتيک با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، : ٢٠١٩، جون ۵

  .با آن قطع گشت بحریو  ئیابحرين و مصر منع شد و حمل و نقل زمينی، هو

دهد به پايگاه نظامی ترکيه  ، پارلمان ترکيه قطعنامه ای تصويب کرد که به پرسنل ترکيه اجازه می٢٠١٧، جون ٧

  .در قطر اعزام شوند

  .روسيه شروع به مذاکره کرد ۴٠٠اس  ئی، قطر با روسيه جهت اخذ سيستم دفاع هوا٢٠١٨ جنوریدر 

*****  

رغم اين واقعيت که سه عضو کشورهای  علی: به رياض برگشت ترمپ :برويم ٢٠١٩پريل اجلوتر و به اواسط 

، ازجمله کويت، عمان و قطر متعهد به عادی سازی روابط خود با ايران )فارس(کاری خليج  شورای هم ۀدعوت شد

 ۀخاورميان  کستراتيژياتحاد طور رسمی، ه ول شد که بؤبار پادشاهی عربستان توسط واشنگتن مس بودند، اين

خود،  ۀنوبه رهبری پرزيدنت سيسسی، به دولت مصر ب. ، راه اندازی کند)تنظيم شد ٢٠١٧در  ءکه ابتدا(ناموفق را 

چنين موضع خود را  قاهره هم. گرفت» ناتوی عربی«نهادی  رياض و خروج از طرح پيش جلسۀتصميم به تحريم 

  .»شود باعث افزايش تنش با ايران می«بود، زيرا که  ترمپمصر بشدت مخالف طرح . نسبت به تهران روشن کرد

از اتحاد » بلوک عربی«يک که نصيبش شد،  درمقابل، چيزی. ايجاد کند» بلوک عربی«اين بود که بک  ترمپهدف 

ناموفق متشکل از عربستان سعودی، ) فارس(کاری خليج  مرکب از شورای هم ناقص، ۀک خاورميانستراتيژي

  .حرين و اردن امارات متحده عربی، ب

  .مصر  کنار کشيد

  .طرف درپيش گرفتند طور رسمی موضعی بیه کويت و عمان ب

  .خطرانداخته تر ب در خليج فارس را بيش امريکانفوذ  ۀسو شد، درنتيجه، حوز قطر با دشمن هم

  

  ست؟ پس اين چه نوع اتحادی. اين يک شکست ژئوپوليتيک مطلق است

  

  ، عکس کاخ سفيد٢٠١٧بر و، اکتمتحد للترمپ و امير قطر، مجمع عمومی م

امير قطر، شيخ  ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی،٢٠١٧ یم ٢٣رغم اين واقعيت که دوسال قبل در  وعلی

در قطر  امريکارو سنتکام  دستی با ايران کردند، اما هنوزهم ستاد فرماندهی پيش را متهم به هم تميم بن حامد ال ثانی

  .واقع شده است
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تواند بدون مشورت با  عربستان سعودی نمی. وشن نيست که چه کسی دستور تحميل تحريم قطر را صادر کردر

يک بلوک (آشکارست که، تصميم واشنگتن مبنی بر ايجاد يک اتحاد نانوی عربی . واشنگتن اين تصميم را بگيرد

  .بوده است» امريکاجهت انجام کارهای کثيف برای «عليه ايران ) عربی

در قطر را حفظ  امريکارو سنتکام  اش به تاريخ پيوسته است، پنتاگون تصميم گرفته است که مقر فرماندهی پيش بقيه

  .رسد نزديک ترين متحد و شريک ايران است نظر میه کند، کشوری که که ب

د کنيد، خودتان  رادر قلمرو دشمن ايجا»رسمی«آيا اين يک اشتباه در سياست خارجی نمی باشد؟ مرکز فرماندهی 

های  ، بخشی از هواپيماهای جنگی، پرسنل نظامی و توابع فرماندهی آن را به مکان»طور غيررسمیه ب«که  درحالی

  دوباره اعزام نمائيد؟) به عربستان سعودی: برای مثال(ديگری

کسی  رسد که هيچ نظر نمیه ب. الی مطرح شدؤداده شد و نه هيچ س امريکا ۀنه هيچ گزارش مطبوعاتی به کنگر

شود که  عليه ايران، اگر قرارست که انجام شود، از سرزمينی هدايت می ترمپمتوجه شده باشد که جنگ 

  .ترين متحد ايران است نزديک

  ست؟  اين يک غيرممکن

*****  

شکل تغييرچنين  ، هم١٩٩۵عليه ايران از سال  امريکاقسمت دوم اين مقاله بر تاريخ و تناقضات مقدمات جنگ 

  .شود امی متمرکز میاتحادهای نظ

  

  :نويسنده ۀدربار

 - در دانشگاه اوتاوا) بازنشسته(جايزه نويسندگی است، پروفسور اقتصاد  ۀلف و برندؤميشل چوسودوفسکی، م

. سس و مدير مرکز تحقيقات جهانی در جهانی سازی، مونترال، و سردبير تحقيقات جهانی استؤاو م. کاناداست

ی التين تدريس کرده امريکار اروپای غربی، جنوب شرقی آسيا، پاسيفيک و عنوان پروفسور ميهمان  ده وی ب

چنين برای چندين  عنوان مشاور اقتصادی دولت کشورهای درحال توسعه خدمت کرده است، و همه او ب. است

 يازده کتاب است، از جمله، جهانی شدن فقر و ۀاو نويسند. عنوان مشاور کار کرده استه سازمان بين المللی ب

، بحران اقتصاد جهانی، رکود بزرگ قرن )٢٠٠۵(امريکا» جنگ عليه تروريسم«، )٢٠٠٣(نظم جهانی جديد 

، و جهانی سازی )٢٠١١(یئخطر جنگ هسته : سوی سناريوی جنگ جهانی سومه ، ب)ويرايشگر) (٢٠٠٩(٢١

. يکا سهيم بوده استالمعارف بريتان ةاو در ايجاد داير). ٢٠١۵(عليه بشريت  امريکاجنگ، جنگ طوالنی مدت 

، او مدال طال ٢٠١۴در سال . نوشته های او به پبش از بيست زبان، از جمله فارسی، ترجمه و منتشر شده اند

با او . جنگ ناتو عليه يوگسالوی دريافت نمود ۀبرای شايستگی جمهوری صربستان را جهت نوشته هايش دربار

  :توانيد با ايميل زير تماس بگيريد می

crgeditor@yahoo.com  

  :برگردانده شده از
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