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 )٨/۵(جنگ جھانی در چشم انداز اوباما 
  
ن را تا ده يا پانزده سال ديگر رعايت نخواھند کرد و از ًچين و روسيه مطمئنا مجازات ھای اعالم شده عليه ايرا«

اوباما بر اين باور است که از اين پس تصميمات واشنگتن بی آن » . نيز پی روی نخواھند کردامريکافرامين کنگرۀ 

 . ناممکن خواھد بود،که روی مسکو و پکن حساب کند

 

  

  »روسيه را به سه کشور تبديل کند«برژينسکی می خواست . ٥

ًچين و روسيه مطمئنا مجازات ھای اعالم شده عليه ايران را تا ده يا پانزده سال ديگر رعايت نخواھند کرد و از «

اوباما بر اين باور است که از اين پس تصميمات واشنگتن بی آن ) ١(» . نيز پی روی نخواھند کردامريکافرامين کنگرۀ 

اوباما نگرش فکری طرفداران جنگ را که خواھان حملۀ نظامی . د ناممکن خواھد بو،که روی مسکو و پکن حساب کند

ما نبايد نگران بقيۀ جھان باشيم که چه فکر می کنند، ھمين کافی «: ھستند به شکل طعنه آميزی خالصه کرد و گفت 

 عوض شده،  و در ادامه می گويد ولی چنين نيست، زمانه »خواھد که ما دست به حرکت بزنيم تا آنھا پشت سر ما بيايند

  .اياالت متحده بايد خودش را تطبيق دھد و با ظرافت بيشتری بازی کند

ژ بزرگ واشنگتن برژينسکی برای تضعيف ھر ي، سترات١٩٧٧در سال . واشنگتن ھيچ وقت به اين شکل حرف نمی زد

 ابتکار عمل اگر روسيه از غرب جدا شود و کليت قدرتمندی را تشکيل و« : چه سريع تر مسکو پافشاری می کرد 
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ً در اروپا شديدا تضعيف امريکابا چين متحد شود، در اين صورت وضعيت (...) مستقلی را کسب کند، اگر روسيه 

 )٢. (»خواھد شد

به ھمين علت . توان ابتکار عمل نداشته باشد يک مستعمره استکه يک روسيه ای : زبان امپرياليستی روشن است 

روسيۀ اروپائی، جمھوری سيبری و جمھوری خاور « : ه سه قسمت تقسيم کند برژينسکی می خواست اين کشور را ب

جدا کردن آسيای مرکزی و قفقاز از مسکو، « : در آن دوران ما اين موضوع را تحليل کرديم و نوشتيم که ). ٣(» دور 

اتفاقی ) (۴(»  معدنی ل نفت و گاز منابعويعنی باز گذاشتن دست و بال شرکت ھای چند مليتی اياالت متحده برای کنتر

  )نبود که يکی از شعبات بريتيش پتروليوم  برژينسکی را استخدام کرده بود

خواھند اکنون که ما به کشور سرمايه داری تبديل شده ايم با ما دوستانه رفتار « : در روسيه، برخی فکر می کردند 

برای اياالت متحده، حتی روسيۀ . انديشندولی قدرت ھای بزرگ دوست ندارند، بلکه تنھا به منافعشان می . »کرد

سرمايه دار نمی توانست به عنوان متحد قابل احترام مطرح باشد، تنھا می توانست طعمه ای باشد در جنگ جھانی برای 

  ).حمله به عراق در واقع اخطاری بود به تمام جھان( آغاز شد ١٩٩١تقسيم استعماری مجدد جھان که در سال 

  : گذاشت ءبا تمام توان طرح برژينسکی را به اجرادر نتيجه واشنگتن 

يعنی در واقع آغاز . محاصره و خنثی سازی ارتش روسيه) ٣. ل سياست روسيهوکنتر) ٢. نفوذ در اقتصاد روسيه) ١

پشتيبانی از گروه ھای نفوذ در شرکت ھای روسی، : يک جنگ واقعی عليه روسيه ولی بی آن که اعالم شده باشد 

 سازمان غير دولتی ١۵٠٠ر رژيم در قفقاز و در آسيای مرکزی، تأمين مالی ييجدائی طلب تروريستی در قفقاز، تغ

)ONG ( ضد کرملين، ابليس نمائی و تحريف چھرۀ پوتين در رسانه ھا، افزايش پايگاه در اروپای شرقی) با لگد کوب

برای جلوگيری از پاسخگوئی مسکو وقتی » سپر ضد موشکی«، )قول داده بودندن يکردن آنچه در فروپاشی ديوار برل

که مورد حمله قرار می گيرد، کودتای سازمان سيا در اوکراين خاصه به ھدف بيرون راندن نيروی دريائی روسيه از 

  ...دريای سياه

ھای چند مليتی با چين متحد مسکو با اولويت برای منافع روسيه نسبت به شرکت . ولی طرح برژينسکی شکست خورد

جمھوری ھای آسيای مرکزی با : اعضای ديگر .  سازمان ھمکاری شانگھای را بنيانگذاری کردند٢٠٠١شد و در سال 

 ھای مانور. منابع سرشار نفت و گاز بودند و بر اين اساس از چشم طمع و پايگاه ھای نظامی اياالت متحده در امان ماند

 آغاز شد، ھمآھنگی در روياروئی عليه جريان ھای تروريستی به مديريت ٢٠٠٥ال مشترک روسيه و چين از س

ھند و پاکستا ن به زودی به سازمان ھمکاری  شانگھای خواھند پيوست، ايران و افغانستان به عنوان عضو . سازمان سيا

ين ھمه به کابوس قطب پکن و مسکو که ا. سيا از جنگ واشنگتن گريختآ... ناظر که خواھان عضويت می باشند

) فريقای جنوبیابرزيل، ھند، (برژينسکی و کيسينجر تبديل شده بود، سرانجام به وقوع پيوست و به زودی به بريکس 

گسترش خواھد يافت و برای کشورھای کوچکی که زير فشار غرب در حال خفه شدن ھستند آلترناتيو تازه ای به وجود 

  .خواھد آورد

زيرا اياالت متحده با جھان چند قطبی مخالفت می ورزد، و جنگ ھای پی در پی در جھان  : امروز ترديدی وجود ندارد 

ر روی بر می الروشن است که روسيه از د. به پا می کند، و بر آن است که اقتصاد و منافع روسيه را متالشی سازد

ونگ کونگ و شانگھای را ترجيح  معامله می کند، از وال استريت صرفنظر می کند و بورس ھyuanگرداند و با يوان 

 S- 400 ھای پدافند ھوائی دستگاهمی دھد، و نه تنھا به اروپا بلکه به چين نيز گاز می فروشد، و عالوه بر اين به چين 

  )۵( می فروشد که بتواند در مقابل حمالت موشکی اياالت متحده مقاومت کند S-500و به زودی 

  و اروپا، روی اين شطرنج جھانی ؟

  آيا اروپا تا دوزخ اياالت متحده را ھمراھی خواھد کرد ؟: ی ادامۀ حيات برا
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:لينک متن اصلی   
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