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ن ژان، استاد با  س-  لک-، دکترای فلسفه ، رئيس انجمن کانادائی برای سازمان ملل متحد بخش سگونایژول دوفور

 افتخاری ملی ۀ، عضو گروه جھانی سفيران صلح، عضو شواليChicoutimi در دانشگاه کبک در شيکوتيمیهسابق

  .در کبک

  ٢٠١٥ جنوری ١٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  

چندين تحليل گر و ديدبان آگاه وضعيت ژئوپوليتيک جھانی به اين نتيجه رسيده اند که بحران مالی که در حال  

  .نجامدماعی بيبه انفجار خشونت اجتود حاضراقتصاد کشورھای ثروتمند را به لرزه درآورده است می ش
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 ٢٠٢٠ه کارشناسان اروپائی برای پيشبينی ھای سياسی اين نتيجه دست کم حاصل بررسی ھای اتاق فکری گرو

)LEAP/Europe 2020 (٢٠٠٩بحران در چھارمين سه ماھۀ سال « اين کارشناسان فکر می کنند که . بوده است 

و پيشبينی کرده است که در کشورھای بحران زده ھر » وارد مرحلۀ از ھم گسيختگی ژئوپوليتيک جھانی خواھد شد 

اين ھرج و مرج سپس به . »ودش تالش خواھد کرد و اين وضعيت عموميت پيدا خواھد داشت کسی برای نجات خ

بر اساس اين . »منطق برخورد منتھی خواھد شد، به عبارت ديگر، به وضعيت نيمه جنگ داخلی خواھد انجاميد 

ی التين اين مريکاا خريد و فروش می شود مانند اياالت متحده و کشورھای  سالح گرم تحقيقات در کشورھائی که

  .وضعيت شکنندگی بيشتری خواھد داشت

برخی ديگر در مورد سير قھقرائی تخمين زده اند که اياالت متحده به شکل قابل مالحظه ای تضعيف خواھد شد و 

اين کشور را بيش از پيش به قدرت ھای اقتصادی نوظھور و در حال گذار مانند چين، ھند و برزيل وابسته خواھد 

  .کرد

 توجه به وضعيت مشکلی که وجود دارد به شکل منطقی می توانيم نتيجه بگيريم که تنھا راه ممکن برای با

 در حفظ برتری قدرت جھانی اش، آماده سازی طرح جنگی است که تمام اقتصاد جھانی را بسيج امريکاامپراتوری 

ازدھی را که از آن انتظار داشتند برآورده جنگ ھای نامتعارف و يا نامنظم در افغانستان و عراق نتوانست آن ب. کند

  .سازد

يکپارچگی که پيرامون آغاز اين جنگ ھا در غرب وجود داشت در حال ريزش به سر می برد و تاريخ نھائی 

اکنون بايد به شکل جدی جنگ گسترده و متعارفی را . عمليات بيرون کشيدن نيروھا از ھم اکنون مشخص شده است

ديگر قرار دھد، و چنين گزينش سرشار از اميد  ن غرب و جھان اسالم را در مقابل يکدر نظر بگيرند که جھا

اين موضوع . ژھای کارکشته بوده که بر اساس اصول ھنر جنگ آماده و توجيه پذير شده استيد ستراتئيمورد تأ

 چند سال گذشته به می اش را عليه ايران آغاز نکرده، گرچه طیونشان می دھد که چرا اياالت متحده ھنوز جنگ ات

  .دقت آن را تدارک ديده است

  

  طرح ھای جنگی ناشناخته. ١

حداکثر، گزارشاتی . طرح ھای جنگی ايالت متحده عليه ايران در رسانه ھای بزرگ عمومی منتشر نشده است

راليا،  توسط پنتاگون با شرکت است٢٠٠٦ ھای دريائی در خليج فارس در سال مانورمنتشر شده، به ويژه در مورد 

  .٢٠٠٨ جون ھای اسرائيل بر فراز مديترانۀ شرقی و يونان در مانورفرانسه، ايتاليا، بريتانيا و بحرين، و 

می عليه ايران از چندين ماه پيش به مرحلۀ نھائی رسيده و وبا اين وجود، می توانيم باور کنيم که آماده سازی حملۀ ات

  . که برای زمان حمله تصميم بگيرندتنھا ھمين باقی مانده. چيدمان ميز آماده است

  

  محتمل ترين سناريو. ٢

ی ايران شروع می شود و به تخريب ئچند سناريو برای مداخله مطرح شده است که از تخريب سامانه ھای ھسته 

مطمئناً چنين حمله ای واکنش ايران را در پی خواھد داشت که از سوی مقامات مذھبی به . کامل ايران خاتمه می يابد

ی را که وارد صحنه شده اند ئتلقی شده، يعنی پاسخی که می تواند واکنش تند ديگر قدرت ھای ھسته » مرگبار « 

  ...تحريک کند
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اھداف . ن کرده استيي ھدف را در ايران تع١٠٠٠٠اياالت متحده حدود  « Floyd Rudmin فلويد رودمين ۀبه گفت

ی بوشھر در ساحل خليج فارس، در مجاورت ئام مرکز ھسته ی ھستند، به انضمئ سامانه ھای ھسته ۀاصلی مجموع

بوشھر يک شھر صنعتی با جمعيتی نزديک به يک . کويت و سامانه ھای غنی سازی نطنز در نزديکی اصفھان

 مھندس خارجی در اين منطقه کار می کنند که منابع عظيم ھيدروکربور را ٧٠٠٠٠ميليون نفر است، و نه کمتر از 

نطنز سايت اصلی غنی سازی اورانيوم ايران است که در شمال اصفھان واقع شده و شامل . يردنيز در بر می گ

 ميليون ٢اصفھان شھری است که به ميراث فرھنگ جھانی تعلق دارد با . ی نيز می باشدئسامانه ھای تحقيقات ھسته 

  .جمعيت

ھای منتشر شده توسط دانشمندان در تحليل نتايج بررسی  Peter Symonds بر اساس گزارشات پيتر سيموندز 

 منتشر شد اين ٢٠٠٨ت گسدر مقاله ای که ا. بريتانيائی اياالت متحده حملۀ مرگباری را عليه ايران تدارک ديده است

مو را بر تن  در مورد خشونتی که اياالت متحده در حمله به ايران به کار خواھد برد تخمينی زده اند که « تحقيقات 

ی، رژيم ئبه ھدف تخريب سالح ھای کشتار جمعی ايران، انرژی ھسته « تدارکات اياالت متحده » آدم سيخ می کند

ايران، نيروھای نظامی، دستگاه دولتی و زيربناھای اقتصادی ظرف چند روز و يا حتی ظرف چند ساعت پس از 

ن باور است که ش، سيموندز بر اي بررسی ھايۀدر ادام. »فرمان رئيس جمھور بوش در نظر گرفته شده است

 تسلط بی رقيب روی  شبيهه عليه ايران در تالش دولت بوشوالنۀ اياالت متحدؤانگيزۀ واقعی جنگ تازه و غير مس«

 نفوذ به شبھۀھر موردی که . مناطقی است که دارای منابع غنی معدنی در خاورميانه و آسياس مرکزی می باشد

امريکائی غير قابل تحمل نجامد، خيلی به سادگی برای رھبران  و آسيائی در اين مناطق کليدی بيرقبای اروپائی

ديدگاه به « : او بررسی ھايش را روی نتايج اين تحقيقات به پايان می برد که بسياری با آن موافق ھستند . »است

تدارکات نظامی که به بوش اجازه می دھد تا در : آن را نگران کننده تر می سازد طريق اولی محدود تحقيقات نتايج 

  .»بازۀ زمانی کوتاھی بخش بزرگی از ايران را به تل ويرانه تبديل سازد تکوين يافته است

  

  نتيجه گيری

 جنگ جھانی از آغاز قرن، اياالت متحده، با ھمکاری وفادارترين ھم پيمانانش تمام عناصر ضروری برای برپائی

عناصر اصلی برای چنين جنگی . را آماده کرده است، يعنی جنگی که بتواند بنيادھای سلطۀ جھانی اش را حفظ کند

نظامی سازی بزرگ جھانی است که به ھدف جنگ عليه تروريست راه اندازی می شود، مداخالت برای حفظ تنش 

 بی ثباتی عظيمی می شود و بی ثباتی فعاليت بين چند دولت، فروپاشی اقتصاد کشورھای ثروتمند که موجب

اقتصادی در تمام قاره ھا، تبليغات عليه کشورھای محور شرارت که تعدادی از آنھا در جھان مسلمان واقع شده 

ژی ياست، تضعيف قدرت مداخلۀ سازمان ملل متحد و مشکل رعايت اصول حقوق بين الملل و سرانجام تنظيم سترات

 عليه ايران، تمام اين موارد می تواند تأثير نيرومندی روی آبشار پيامدھائی داشته باشد که مداخلۀ نظامی گسترده

ژيک يبرگ برندۀ مھمی برای تضمين آيندۀ امپراتوری خواھد بود و حتی می تواند سرزمين ھائی که ازديدگاه سترات

  .توری بازگرداند را دوباره به دامن امپرا،ارزشمند بوده و طی دھه ھای گذشته از دست رفته 

 کاين سناريوی مصيبت بار بيش از ي. ی در سطح جھانی ممکن و محتمل استئدر چنين شرايطی، جنگ ھسته 

شبه آماده سازی ھای دولت جديد در کاخ سفيد شباھت دارد که به سختی بتواند آن را انکار کند، زيرا احتماالً ھدف 

  . بوداصلی دور رياست جمھوری در سال ھای آينده خواھد

Jules Dufour 
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