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 )٨/١(جنگ جھانی در چشم انداز اوباما 
به ھمين علت . ر اياالت متحده خواھان حمله به ايران ھستندبرخی د: » به زودی. ديپلماسی يا جنگ«اوباما ھشدار داد 

خطر گسترش آن به يک جھان جھانی و به ميدان کشيدن روسيه، چين و اروپا نيز وجود دارد و موجب فروپاشی نظام 

 رئيس جمھور بعدی به چه اقدامی دست خواھد زد ؟. مالی غرب خواھد شد

 

 سقوط اجتناب ناپذير اياالت متحده. ١

و آن ھم بر پا کردن يک جنگ : مخالفت کنگره با توافقات ايران يک گزينش بيشتر برای اياالت متحده باقی نمی گذارد «

» .وسعت سرزمين ايران چھار برابر عراق و از ديدگاه جمعيتی نيز سه برابر عراق است» «.جديد در خاورميانه است

شايد نه فردا، نه در سه ماه . و نوعی از انواع جنگ واقع شده استرو ھستيم بين ديپلماسی ه انتخابی که ما با آن روب«

نظام مالی اياالت متحده مجبور خواھد بود که با چين متارکه کند، يعنی متارکه با خريدار اصلی » «.آينده، بلکه به زودی

  )١(» .قروض ما

ت ايراد شد را مورد بررسی قرار گسا ۵در اين سری مقاالت، ما پيامدھای الزامی سخنرانی شگفت آور اوباما که در 

ًخواھيم، خصوصا به اين علت که رسانه ھا اين بخش از بيانات رئيس جمھور اياالت متحده را به سکوت برگزار کردند 

مبر جمھوری خواھان جلوی  سپت٨در کنگره، روز . نددر حالی که او در اين سخنرانی از خطرات احتمالی حرف می ز

بين . ولی اوباما به سختی می تواند حتی برخی از دموکرات ھا را با خود ھمراه سازد. د خواھند کردتوافق با ايران را س
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ولی آيا چنين موضوعی تازگی . ژی اختالف نظرھای متعددی وجود داردينخبگان اياالت متحده در مورد گزينش سترات

  دارد ؟

و نئومحافظه کاران در اعتراف به زوال اياالت  آشکار شد، نقطۀ مشترک دموکرات ھا ٢٠٠٠اين پراکندگی در سال 

زيبيگنيو برژينسکی مشاور عالی قديمی سياست بين المللی در دوران کارتر يکی از پرنفوذترين شخصيت . متحده بود

 The Grandژی امپراتوری اياالت متحده در کتاب شطرنج بزرگ يھای سياسی در پنجاه سال گذشته در مورد سترات

Chessboard) در دراز مدت، سياست جھانی کمتر از ھميشه برای تمرکز قدرت «: با نگرشی نااميدانه می نويسد ) ٢

ً تنھا ابر قدرت جھان نيست، بلکه احتماال ، نه تنھاامريکادر نتيجه . سلطه جو در دست يک دولت مناسبت خواھد داشت

  ).٢۶٧ص (» .آخرين خواھد بود

توليد ناخالص داخلی  % ٣٠در سال ھای آينده، ھيچ کشوری به . ه خواھد شدقدرت اقتصادی نيز پراکند«علت چيست ؟ 

در سطح جھانی دست نخواھد يافت، رقمی که اياالت متحده آن را طی بخش مھمی از قرن بيستم به شکل ثابت حفظ 

يا % ١٠ به ٢٠٢٠ در سال امريکابر اساس برخی گمانه زنی ھا، .  ياد کنيم١٩۴۵در سال % ۵٠کرد، بی آن که از 

  )٢۶٧-٢۶٨ص (» .سقوط خواھد کرد% ١۵

را پيشنھاد می کرد که  » امپرياليسم ھوشمند«برای باقی ماندن در مقام تنھا ابر قدرت جھان، برژينسکی راھکار 

  .تقسيم قدرت ھای رقيب و جلوگيری از تشکيل يک جبھۀ واحد: عبارت است از 

جای آن ه ژی برژينسکی مخالف بودند و بيً ھدايت می کردند شديدا با ستراتنئومحافظه کارانی که جرج بوش را

). مبر به عنوان بھانۀ قابل توجيه بھره برداری شود سپت١١که می بايستی از (د کردند ژی جنگ عمومی را پيشنھايسترات

که  Project for a New American Centuryئی جديد امريکاپروژه برای قرن با اين وجود چھارچوب آنھا در 

در حال حاضر، اياالت متحده با ھيچ رقيبی در «: نظر نمی رسيد ه  تھيه شده بود خوش بين تر ب٢٠٠٠ و ١٩٩٧بين 

 تا جائی که ممکن است بايد حفظ اين وضعيت برتر و گسترش آن امريکاژی اساسی يسترات. سطح جھانی روبرو نيست

 در اختيار اياالت متحده می باشد مستلزم قدرت نظامی برتر در ژيک مطلوب کهيحفظ اين وضعيت سترات(...) باشد

  )٣(» .سطح جھانی است

به ھر «:  ما نوشتيم که ٢٠٠٨در بررسی و تحليل اين دو گزينش در روز پيش از رياست جمھوری اوباما، در سال 

زيرا .  آغاز خواھد کرددير يا زود دوباره جنگ به شيوۀ جرج بوش را. صورت، اين امپراتوری صلح طلب نخواھد شد

  )۴(» ...گروه نخبۀ اياالت متحده جنگ را به شکل دورۀ تناوبی بين دو گزينش انتخاب می کند

ھشت سال بعد، ما شاھد دورۀ تناوبی جديدی ھستيم ؟ برای درک چنين وضعيتی قطعات مختلف پازل را مورد بررسی 

  ...چين، ايران، روسيه، اروپا: خواھيم داد 

  ل کردوچگونه بايد اوراسيا را کنتر: کليد :  حيات برای ادامۀ

 ٢٠١۵مبر  سپت۴
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