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جای ه نجامد، تا وقتی که تھران ب ايران به کجا بيیئ تابستان امسال روی موضوع ھسته مذاکراتمھم نيست که نتيجۀ  

ژيک کليدی ي راه مدارا را در پيش بگيرد، در ھر صورت ايران و روسيه برای اياالت متحده ھدف ژئوسترات،برخورد

  .به حساب خواھد آمد

 واقعيت اين است  باقی بماند ولیءرئيس جمھور اياالت متحده، بارک اوباما تا جائی که ممکن است می تواندبی اعتنا

 توسط روسيه به ايران تمام وضعيت را تغيير می دھد و حتی به گفتۀ نظاميان S-300 ھای ضد موشکی دستگاهفروش 

  . روسی استS-300ضد موشکی ساخت ايران مؤثر تر از دستگاه ] ٣٧٣باور [ايران 

چند سال پيش نوشت که ] اع و امنيت ھفته نامۀ ويژه در زمينۀ دف [  Jane’s Defense Weeklyبه ھمين علت است که 

 نوبت S-300عالوه بر اين پس از . اسرائيل نمی تواند در فضای ھوائی ايران نفوذ کند حتی اگر بتواند به آنجا دست يابد

  . خواھد رسيد خيلی پيشرفته تر بوده و در حال حاضر تحويل آن به چين شروع شده است- ٤٠٠S ھای دستگاهاستقرار 

ين مانورھا سعی می کنند با فشاری پشت پرده نگھدارند، يعنی رازی که قاعدۀ بازی را تغيير می دھد، و رازی که در ا

طرفداران جنگ در واشنگتن از آن می ترسند، اين است که جبھۀ تازه ای در بزرگترين منطقۀ اورآسيائی ايجاده شده و 

  .ون و ناتو عمل می کندبه شکل سپر ضد موشکی استقرار يافته عليه طرح باليستيک پنتاگ

ی بود روشن از اين درو برگزار شد ماپريلدستور روز گردھمآئی مسکو روی موضوع امنيت بين المللی که در اواسط 

سرتيپ حسين دھقان به روشنی گفت که ايران خواھان آن است که اعضای بريکس، چين، ھند و روسيه در . وضعيت

ل ناتو به سوی شرق را بگيرند و اضافه کرد که سپر ضد موشکی ناتو ونترپيوند با يکديگر جلوی گسترش غير قابل ک

  .يک اقدام تھاجمی بوده و امنيت مشترک آنھا را تھديد می کند
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 Changين شانگ وانکوآن چ و وزير دفاع Sergueï Choïgouدر اين گردھمآئی وزير دفاع روسيه سرگئی شويگو 

Wanquan تھران و مسکو نيز . خود را به عنوان اولويت اساسی تعريف کردند شرکت داشتند و ھمکاری ھای نظامی

  .ژيک در راستای تشويق نظم جھان چند قطبی پا فشاری کردنديروی ضرورت ھمکاری در سطح سترات

  

  شکاف در پردۀ آھنی نوين

اين فضای . کار ساختنفوذ واشنگتن در ميادين پردۀ آھنی نوينی که از دريای بالتيک تا دريای سياه گسترش يافته را آش

ولی چيزی که کمتر قابل رؤيت است، اين است که روسيه به تنھائی ھدف گرفته نشده، بلکه . بازی قابل رؤيت ناتو است

  .ايران و چين نيز جزء اھداف ھستند

آزمائی ناتو از يک سو و روسيه، زوراز اين پس صحنۀ نبرد به روشنی مشخص شده و عبارت است از صحنۀ تقابل و 

ايران از ھم اکنون در . نزديک شدن اين کشورھا به يکديگر ھيچ جای شگفتی ندارد. چين و ايران از سوی ديگر

 به عضو فعال اين سازمان  ٢٠١٦گردھمآئی ھای سازمان پيمان امنيت جمعی به عنوان ديدبان شرکت می کند و تا سال 

  .تبديل خواھد شد

ھای راکتبا ( را نيز به چين فروخته است S-400 ھای دستگاهل می دھد و  را به ايران تحويS-300 ھای دستگاهروسيه 

 برای رھگيری اھداف مافوق صوت S-500، و در عين حال در پی ساخت )ل از راه دور و با برد بلند تروجديد کنتر

  .آگاه استتمام اين موارد به سوی تشکل پاسخی با توان فن آوری باال حرکت می کند و ناتو نيز بدان . می باشد

اين تشکل نظامی اوراسيائی يک موضوع ثانوی در رابطه با بازی بزرگ جديدی است که به موازات آن توسط چين در 

  .چھار چوب طرح جادۀ ابريشم ھدايت می شود

اين تدارکات نظامی در پاسخ به چنگ اندازی اياالت متحده به چين در آسيای اقيانوس آرام، به روسيه در اروپا و به 

  .يران در آسيای جنوب غربی قابل پيشبينی بودا

ولی چنين امکانی را ندارد، به ويژه (واشنگتن اگر امکان آن را می داشت ھمين کار را در آسيای مرکزی انجام می داد 

  ).ل خود گرفته استوحاال که جادۀ ابريشم نوين آسيای مرکزی را زير کنتر

برخی گروه ھا در واشنگتن در اين توھم به سر می برند .  خواھد داشتژئوپوليتيک اورآسيا بستگی به سرنوشت ايران

ژيک پيچيده با روسيه و چين صرفنظر يکه تھران ھمه چيز را به نفع اياالت متحده رھا خواھد کرد و از مناسبات سترات

  .اھد کردخواھد کرد و بر اين اساس حضور فزايندۀ اياالت متحده در قفقاز و در آسيای مرکزی را تضمين خو

آنھا . ًرھبر عالی مقام و رئيس جمھوری روحانی پيش از اين مشخصا اعالم کرده اند که چنين موردی روی نخواھد داد

خوبی می دانند که واشنگتن تالش می کند تا برای دور ساختن از روسيه ايران را بفريبد و از اين کشور يک دولت ه ب

د که ايران بتواند مناطق نفوذی خود را به نند که واشنگتن ھرگز نمی پذير دافرمانبردار بسازد، ولی در عين حال می

  .آسيای جنوب غربی و جاھای ديگر گسترش دھد

ھا مذاکره زيرا اھميتی ندارد که . ژيک چند وجھی بين روسيه، چين و ايران به پيش می روديدر نتيجه، اتحاد سترات

جای برخورد ه ی ايران در تابستان امسال چه فرجامی داشته باشد، و تا وقتی که تھران بئپيرامون موضوع ھسته 

  .ھمکاری را انتخاب کند، ايران و روسيه به عنوان ھدف برای اياالت متحده باقی خواھد ماند

  مسير طوالنی و پيچ در پيچ

پنتاگون و اتحاديۀ نئوکانھای اياالت .  کندآنچه ما را به شکل اجتناب ناپذيری به جنگ جھانی عليه تروريسم ھدايت می

ژی خودشان باقی مانده اند که عبارت است از جدا سازی بين اھل سنت و شيعيان، و به ھدف ابليس يًمتحده قويا در سترات

  . استشيمن گواه بارز اين نگر. نمائی ايران
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يش قدرتشان با سنگ به يک پايگاه نظامی تنھا مشتی گيج و منگ می توانستند باور کنند که حوثی ھای يمن برای نما

  .اياالت متحده انباشته از پھپاد ھای سازمان سيا در جيبوتی حمله کنند

واشنگتن برای حفاظت از رژيم . نداز حکومت کن راه اندازی شدژی تفرقه بييدر اينجا نيز ھمه چيز بر اساس سترات

ولی در خفا برای ھدايت حملۀ .  از خود واکنشی نشان نداددست نشانده اش در يمن عليه حملۀ حوثی ھا به ھيچ عنوان

ی به خود راه نداد که به کشتار گستردۀ شھروندان انجاميد، و تمام اين موارد به بھانۀ يدجنون آسای کاخ سعودی ھا ترد

 عثمان تبديل قابل پيشبينی بود که رسانه ھای رسمی اياالت متحده اين موضوع را به پيراھن. مبارزه عليه نفوذ ايران

  .کنند

 در پرونده ای تحت عنوان ٢٠٠٨ در سال RAND Corporation! ھيچ رويداد تازه ای زير آفتاب روی نداده است 

 Unfolding the Future of the Long War پيشبينی آيندۀ جنگ طوالنی( بود  پيشبينی کرده.(  

در واقع موضوع جنگ طوالنی و قديمی شناخته شده ای منظور است که توسط پنتاگون عليه دشمنان ساختگی اش در 

  .مجموع جھان اسالم مطرح شده بود

اشنگتن و. توصيه کرده بود به سنجۀ نوينی تبديل شد) اتاق فکری در امور سياسی (RAND Corporationآنچه را که 

پی گيری می کند، مھم نيست چه پيش بيايد، ) فارس(رھای نفتی را از شورای ھمکاری خليج السياست باج گيری از د

ولی ھميشه در چشم انداز جلوگيری از قدرت نفوذ ايران، منحرف کردن منابع سلفی و جھاد طلب برای آن که منافع 

جای عمليات ضد غربی، و مدد رسانی به ه در عراق و لبنان، بايران را در تمام خاورميانه ھدف بگيرند، به ويژه 

ًو تمام اسالم گرايانی که قويا ضد شيعه ھستند تا ) داعش(القاعده، به گروه مسلح امارات اسالمی در عراق و شام 

کلی که تسلط پدرخواندگی آنھا را به عھده بگيرد و به آنھا اجازۀ فعاليت بدھد، البته به ش) فارس(شورای ھمکاری خليج 

  .غرب را حفظ کنند

 ھايالند مذاکرۀتوسط تاالر » محور شرارت«نگ طوالنی مطرح گرديد در دوران نخستين باری که موضوع ج

Highlands Forum نويسنده با بازی زبانی ( بود، يک گروه فکری بيشتر مخفی در پنتاگون با انبوھی از نئو کان ھا

اتفاقی ). »نئو کوون=نئو احمق ھا«. وون در زبان فرانسه به مفھوم احمق استنئوکان را به شکل نئوکوون نوشته، ک

  . به عنوان يک ھمکار مھم مطرح می باشدRAND Corporationنيست که 

جريان ھا باز ھم به شکل جالبتری مطرح می شو د به ويژه وقتی پی می بريم که طرفداران جنگ طوالنی مانند اشتون 

 و رئيس سرويس ھای Robert Workمارۀ يک پنتاگون، معاونش رابرت وورک ، شAshton Carterکارتر 

ژيک نظامی در دولت اوباما ھستند که يول امور ستراتؤدر حال حاضر مسMike Vickers اطالعاتی مايک ويکرز 

  .ھدف خود محور آنھا اجتناب از کارھای احمقانه است

به راحتی تردستی او را حدس زده اند، نيت پنھان دولت اياالت پنتاگون نمی بيند که مسکو و تھران  با تکبر رايج، 

  .متحدۀ آمريکا فريفتن ايران است تا نفت و گاز را به مقدار زياد و به ضرر گازپروم روسی به اروپا بفروشد

ز جه طول خواھد انجاميد و عالوه بر اين در سطح ژئوپوليتيک چيزی نيست به از ديدگاه فنی چنين کاری چند سال ب

  .يک کيميا، در واقع کيميای مضاعف

زيرا واشنگتن ھرگز نمی تواند خاورميانه را با ايران فرمانبردار به محل امنی تبديل کند، يعنی کسب امکان انتقال بخش 

 ١٩٩٠تمام سرمايه داری ويرانگر سال ھای . مھمی از نيروھای نظامی اياالت متحده و ناتو برای مقابله با تھديد روسيه

وسيه را فراموش کنيد، وقتی تمام ساختار نظامی صنعتی از ھم فروپاشيده بود و غرب منابع طبيعی روسيه را بی در ر

  .ھيچ شرمی غارت می کرد

  .پنتاگون پارس می کند، کاروان روسيه، چين و ايران می گذرد: کوتاه سخن 
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Pepe Escobar 

Source de l’article original en anglais : The Pentagon’s ‘Long War’ Pits NATO Against 

China, Russia and Iran ,Sputnik News, 29 avril 2015 

   

  :لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/la-guerre-prolongee-du-pentagone-dresse-lotan-contre-la-

chine-la-russie-et-liran/5446669 

   

   ٢٠١٥ ی م١مرکز مطالعات جھانی سازی 

Mondialisation.ca, 01 mai 2015  

 


