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  روسيه خود را برای مقابله

   عليه ايران آماده می کندامريکاو با حملۀ نظامی اسرائيل 
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ه حملۀ نظامی توسط اسرائيل و اياالت متحده عليه طی ماه ھای گذشته، روسيه برای مقابله با احتمال ارتکاب ب

  .ايران، تدارکات گسترده ای را  آغاز کرده است

 اساس گزارشات تازه، مرکز فرماندھی روسيه در تابستان امسال انتظار جنگ عليه ايران است که تأثير عظيمی هب

  .نه تنھا در خاورميانه خواھد داشت بلکه تا قفقاز گسترش خواھد يافت

 روسی در قفقاز از نظر فنی تقويت شده است و يک واحد موشکی در دريای خزر به حالت آماده عات نظامیقط

. گشتی ھای موشک انداز ناوگان دريای خزر از ھم اکنون در سواحل داغستان لنگر انداخته اند. باش درآمده است
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ی مداخلۀ نظامی به حالت آماده باش درآمده تنھا پايگاه نظامی روس در قفقاز جنوبی که در ارمنستان واقع شده برا

  .اند

بھار گذشته، با افزايش تنش نظامی در سوريه، روسيه ناو ھواپيمابر کوزنتسوف را به بندر طرطوس در سوريه 

  .اعزام کرد

  

متخصصان بر اين باور ھستند که روسيه می تواند تھران را در صورت جنگ پشتيبانی کند، دست کم از نظر 

  . فنینظامی و

کادمی مسائل جغرافيای سياسی، نوشت که ادر تفسيری که ماه آوريل منتشر شد، ژنرال لئونيد ايواشوف، رئيس 

. با چين و ھند اشاره داشت» اتحاديۀ سياسی ديپلماتيک«و به » جنگ عليه ايران جنگ عليه روسيه خواھد بود«

. ه و عليه چين، روسيه و اروپا انجام گرفته استاو گفت که عمليات در خاور ميانه به ھدف بی ثبات سازی منطق

به مرزھای ما خواھد رسيد، قفقاز شمالی را بی ثبات خواھد «جنگ عليه ايران، : لئونيد ايواشوف می نويسد 

  ».ساخت و وضعيت مارا در منطقۀ دريای خزر تضعيف خواھد کرد

ارمنستان تنھا متحد . ز جنوبی خواھد بوددر صورت جنگ عليه ايران، نگرانی اصلی مسکو نتايج آن برای قفقا

کرملين است که در منطقه مناسبات اقتصادی تنگانگی با ايران دارد، در حالی که ھمسايگان ديگر مانند گرجستان 

نگرانی کرملين بيشتر به خاطر . و آذربايجان با اياالت متحده و اسرائيل مناسبات نظامی و اقتصادی دارند

آذربايجان با ايران، . ن است به نفع اسرائيل و اياالت متحده عليه ايران موضع بگيردآذربايجان است که ممک

 به يکی از متحدان نظامی و اقتصادی ١٩٩٠روسيه، ارمنستان و دريای خزر ھم مرز است، و از سال ھای 

  .ئی استامريکااياالت متحده در قفقاز جنوبی تبديل شده، و ميزبان چندين پايگاه نظامی 

تھران بارھا باکو را به شرکت در . ابط بين آذربايجان و ايران از ھم اکنون تنش قابل توجھی ديده می شوددر رو

در سال ھای . ئی متھم کرده استامريکاحمالت تروريستی و ارتکاب به تروريسم با ھمکاری مأموران اسرائيلی و 

 با اسرائيل قرارداد نظامی معادل فبروری ماه گذشته، آذربايجان مخارج نظامی اش را دو برابر افزايش داده و در

ئی منعقد کرده است که شامل خريد پھپاد و سامانه ھای دفاع ضد امريکايک ميليارد و ششصد ميليون دالر 

  .موشکی می باشد
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ئی امريکا ۀ در روزنامچاگر به منابع عالی رتبۀ دولت اوباما باور داشته باشيم، مارک پری در اواخر ماه مار

اعالم کرد که باکو به اسرائيل اجازه داده است که از پايگاه ھای ھوائی در نزديکی مرزشمالی » ين پليسیفور«

:  می گويدامريکااين مجله به نقل از مقام بلند پايۀ دولت . ايران برای حمالت ھوائی عليه تھران استفاده کند

  » .ن استاسرائيلی ھا فرودگاھی را خريداری کرده اند که نامش آذربايجا«

متخصصان نظامی از اين پس بايد در صحنه پردازی جنگی قفقاز را نيز به  «ت کهمارک پری پيشبينی کرده اس

  .»خليج فارس اضافه کنند

قابليک ، شاکر »نيو زيت« تکذيب کرد، ولی سردبير روزنامۀ آذربايجان، دولت باکو اين گزارشات را فوراً 

حتی اگر آذربايجان شمالی نقطۀ . اوغلی، پيش بينی کرده است که آذربايجان احتماال با ايران وارد جنگ خواھد شد

منازعات مرزی بين . آغاز حملۀ اسرائيل عليه ايران نباشد، خطر گسترش جنگ به مناطق ديگر وحود دارد

 مستقل اعالم شده، تاريخ پايان جنگ ١٩٩۴ه از سال اين منطق. ارمنستان و آذربايجان در مورد ناگورنو قره باغ

طی دو سال .  شورای اروپا روی تعلق آن به آذربايجان پافشاری می کنند،داخلی، ولی دولت باکو، اياالت متحده

اخير، برخوردھای متعدد مرزی بين ارمنستان و آذربايجان روی داده، و مفسرين اخطار داده اند که اين منازعات 

  . روسيه، اياالت متحده و ايران را نيز درگير کندمی تواند

 با روزنامۀ روسی کومسومولسکاوا متخصص امور نظامی روس ميکائيل بارابانوف در مصاحبه ای که اخيراً 

نظامی در روسيه پراودا داشت اعالم کرد که منازعات در سرزمين ھای شوروی اسبق می تواند به مداخلۀ 

ر منطقه توسط اياالت متحده يا ھر قدرت ديگری در ناتو خطر اجتناب ناپذير استفاده از ھر گونه مداخله د. نجامدبي

  .روسيه دومين قدرت اتمی جھان پس از اياالت متحده می باشد» .سالح اتمی را در پی خواھد داشت

و به ھمين پس از فروپاشی شوروی، اوراسيا به دليل اھميت جغرافيای سياسی، به مرکز رقابت اقتصادی و سياسی 

آذربايجان، گرجستان و ارمنستان پلی را تشکيل می دھد . نسبت رقابت نظامی بين اياالت متحده و روسيه تبديل شد

که  آسيای مرکزی، غنی از نظر منابع،  دريای خزر از يک سو و اروپا و دريای سياه از سوی ديگر را به 

  .يکديگر وصل می کند

 ١٩٩٨در سال .  طريق انعقاد قرادادھای اقتصادی در پی نفوذ در منطقه است از١٩٩٠از سال ھای  اياالت متحده

تا جائی که من اطالع دارم، دورانی را به ياد «:  ريچارد چينی اعالم کرده بود امريکامعاون رياست جمھوری 

  ».ده باشدنمی آورم که از ديدگاه ستراتژيک منطقه ای مثل دريای خزر با اين شتاب چنين اھميت مھمی پيدا کر

قدرتی که «: مشاور امنيتی قديمی جيمی کارتر نوشته است ) ١٩٩٨(زيبگنيو برژينسکی در کتاب شطرنج بزرگ 

بر اوراسيا تسلط پيدا کند دو سوم از پيشرفته ترين و از نظر اقتصادی توليد کننده ترين مناطق دنيا را کنترل 

  » .ک شناخته شده در جھان تمرکز يافته استدر اوراسيا تقريبا سه چھارم منابع انرژي. خواھد کرد

با پشتيبانی از .  است– با اجتناب از روسيه –اھميت اساسی اين منطقه به دليل راه عبور انرژی از آسيا به اروپا 

طرح لوله ھای نفت و گاز، واشينگتن با آگاھی به نياز بسيار زياد اروپا به نفت و گاز روسيه، در پی تضعيف 

  .ه با اروپا می باشد مناسبات روسي

انقالب «. تا اين جا، گرجستان کشور کليدی برای مراودات گاز و نفت، در مرکز منازعات منطقه قرار گرفته است

 که با توطئۀ اياالت متحده تحقق پذيرفت، تا ميکائيل ساکاشويلی را برای ٢٠٠٣در گرجستان در سال » صورتی

  .حد ه در منطقه به قدرت رساندحفظ منافع اقتصادی و ستراتژيک اياالت مت
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جنگ بين . اين انقالب موجب افزايش تنش با مسکو شد که برتری جغرافيای ستراتژيک را در چشم انداز داشت

 موجب افزايش تنش بين دو کشور شد و احتمال جنگ روسيه و اياالت متحده ٢٠٠٨گرجستان و روسيه در سال 

ريخ به بعد مناسبات روسيه و گرجستان ھم چنان در حال تنش به سر از اين تا. را به حالت وخيم تری مطرح کرد

  .می برد

عالوه .  در قفقاز و در آسيای مرکزی به شکل معنی داری در سال ھای اخير رو به افول داشته استامريکانفوذ 

ی با بر اين روسيه و چين به دو قدرت بزرگ در منطقه تبديل شده و مناسبات اقتصادی و نظامی قابل توجھ

 اگر چه روسيه و  چين رابطۀ رقابت آميزی با يک. کشورھای آسيای مرکزی مانند قزاقستان برقرار کرده اند

برای اياالت متحده، جنگ .  با اياالت متحده در سطح ستراتژيک استئیديگر دارند، ولی اتحاد آنھا در رويارو

رای تسلط بر منابع آسيای مرکزی و خاورميانه عليه ايران مرحلۀ تازه ای از روياروئی عليه چين و روسيه  ب

  .خواھد بود

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ می ۶

  

  :خذ آم

La Russie se prépare contre une frappe militaire israélo-américaine contre l'Iran 

par Clara Weiss 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=30685 

 

 

 


