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  )٨/٢(جنگ جھانی در چشم انداز اوباما 
 

 ان تنھا ابر قدرت جھان کدام بود ؟کليد رمز موفقيت اياالت متحده برای حفظ وضعيتش به عنو

ل وتأئيد کرد که کليد رمز موفقيت در کنتر) ١٩٩٧(» شطرنج بزرگ«ژ اياالت متحده در کتاب يبرژينسکی سترات

  .اوراسيا به عنوان تنھا راه حل است

  
 ل کرد ؟وچگونه بايد اوراسيا را کنتر: کليد . ٢

و (...) رد قاطعانه ای برای تسلط بر جھان روی آن جريان دارد صفحۀ شطرنجی است که نب) آسيا+ اروپا (اوراسيا «

در نتيجه . بايد دانست که شيوه ای که اياالت متحده بر اساس آن اوراسيا را مديريت می کند اھميت حياتی خواھد داشت

ل می کند، در ورابر قدرتی که آن را کنت. بزرگترين قارۀ جھان را در عين حال بايد محور جغرافيای سياسی تلقی کنيم

از جمعيت % ٧۵. ل خواھد کردوعين حال دو از سه منطقه از توسعه يافته ترين و توليد کننده ترين مناطق را نيز کنتر

ًزيکی، در اشکال شرکت ھای صنعتی تجاری و منابع مواد اوليه، يعنی تقريبا ھان، بزرگترين بخش از ثروت ھای فج

جای آزاد گذاشتن ملت ھای ديگر برای ه ب : » خود داردکنترول که آن را تحت ابر قدرتی«) ١(» .کل منابع جھان% ۶٠

آن که بتوانند آزادانه برای مناسبات تجاری و استفاده از ثروت ھايشان تصميم بگيرند، واشنگتن فکر می کند که تمام اين 

  .شأ می گيردً او باشد، يعنی نگرشی که از منطق کامال امپرياليستی منکنترولثروت ھا بايد در 

ژھای اياالت متحده از مدت ھا پيش می دانستند که نبرد نھائی در آسيا به وقوع يدموکرات و جمھوری خواه، سترات

و . در نتيجه می بايستی تمام امکانات را به کار می بردند تا قدرت ھای اين قاره را تجزيه کنند. خواھد پيوست
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چين می تواند ستون اتحادی ضد سلطه برای چين، روسيه و «: ی کرد برژينسکی پکن را به عنوان خطر اصلی تلقی م

 ٢٠٠١بر اساس ھمين نگرش، وزير قديمی امور خارجه ھنری کيسينجر بمباران افغانستان در سال ). ٢(» ايران باشد

جبھۀ آسيائی .  تمايلی برای ايجاد يک منطقۀ آزاد مبادالت در آسيا وجود داردجاپاناز سوی چين و «: را توجيه می کرد 

متخاصم و متشکل از پر جمعيت ترين ملت ھای جھان با منابع مھم و برخی از مھمترين کشورھای صنعتی با منافع ملی 

زبان موسفيدھای حقيقت بر ) ٣(» ... بايد حضورش را در آسيا حفظ کندامريکابه ھمين داليل، .  ھمخوانی ندارندامريکا

ی، برژينسکی و کيسينجر می توانند در آزادی و بی آن که در ئپس از پايان کار حرفه ! قديمی بازنشسته جاری می شود 

بند محدوديت ھای دولتی باشند حقايق را به شکل عريان و خشن بيان کنند، يعنی خالف مقاماتی که ھم اکنون بر سر کار 

  .ه زبان ديپلماتيک می آرايندژی ھايشان را بيھستند و سترات

در نتيجه برای ما جای شگفتی ندارد که می بينيم دولت اوباما مرکز ثقل سياست بين المللی اش را در حرکتی نااميدانه 

محمد حسن  سياست شناس، زمينه ھای اين . برای تضعيف و منزوی ساختن چين به سوی آسيا جابجا کرده است

  : روياروئی را توضيح داده است 

 منابع انرژی بوده و بر آن تا مانع دسترسی کنترولچين به منابع انرژی نياز حياتی دارد، در نتيجه واشنگتن در پی «

  )۴(» .چين به اين منابع شود

واشنگتن می : ن کننده است يي راه ھای آبی در اقيانوس ھند و راه ھای زمينی در قارۀ آسيا تعکنترولامروز، نبرد برای 

فريقا اين برای دسترسی به نفت خاورميانه، گاز آسيای ميانه، منابع معدنی و محصوالت کشاورزی خواھد از چ

ژھای ي، چشم اندازی که موجب کابوس سترات٢٠١۵ولی امروز، در سال . اقيانوس ھند نقش کليدی دارد. جلوگيری کند

 پکن، مسکو و تھران در آسيا در حال زيرا محور استواری متشکل از. اياالت متحده بود با شتاب در شرف وقوع است

اياالت .  و ھند و حتی اروپا نيز جذبه ھای مقاومت ناپذيری داردجاپانتشکيل يک قدرت اقتصادی بزرگ است که برای 

  .متحده از منطقۀ اقتصادی و تجاری اصلی جھان حذف خواھد شد

قطعی امپراتوری اياالت متحده خواھد انجاميد، و آيا چين دوباره به مرکز جھان تبديل خواھد شد ؟ چنين امری به زوال 

  .بستگی خواھد داشت» جادۀ ابريشم نوين«تا حدود بسيار زيادی به ساخت 

  »راه ابريشم نوين«تخريب چين و : برای ادامۀ حيات 
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