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  )٨/۶(جنگ جھانی در چشم انداز اوباما 
ولی عليه اروپا ؟ آيا اين .  جای شگفتی نخواھد داشتاين امر که اوباما از جنگ عليه چين يا روسيه می ھراسد،

  که برای ما تعريف کرده اند، ابدی نيست ؟» بر اساس ارزش ھا«دوستی 

 
  

  آيا اروپا اياالت متحده را تا دوزخ دنبال خواھد کرد ؟. ٦

ن ھم پيمانان ما در اروپا نزديکتري« : ی با ايران بودند ھشدار داد ئاوباما به محافظه کارانی که مخالف توافقات ھسته 

). ١(» جنگ ايران را تقويت خواھد کرد و موجب انزوای اياالت متحده خواھد شد . مجازات ھا را ديگر نمی پذيرند

اگر کنگرۀ اياالت متحده توافقات را نپذيرد، کابوس و مصيبت « :  در واشنگتن گفت هيکی از ديپلملت ھای عالی رتب

لمانی به سوی تھران سرازير شدند تا قراردادھائی را که اً فورا پس از توافق، شرکت ھای !البته ). ٢(» . خواھد بود

  . رسانندءسال ھا توسط واشنگتن مسدود شده بود به امضا

و اين اصل در » فکر منافعشان ھستند ه قدرت ھای بزرگ قاعده و قانون ندارند، تنھا ب« در واقع اصل چنين است که 

  .نجامديلی زود به اختالف تند و تيزی بيدوستی ابدی می تواند خ:  به ھمين شکل است مورد ھم پيمانان نيز

  : ل کنند و توصيه می کرد که بايد اروپا را کنتر١٩٩٧ل اوراسيا، برژينسکی در سال وبرای کنتر
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يوند با اياالت لمان و فرانسه، در پامريکا ايجاد اروپائی است که بر اساس مناسبات قابل زيست امشکل مرکزی برای «

  )٣(» . مريکا گسترش دھدامتحده که بتواند نظام بين المللی ھمکاری ھای دموکراتيک را با ضمانت برتری جھانی 

ن ي، برژينسکی واژۀ اروپا را برای جلوگيری از اتحاد برل»فرمانبرداری از اياالت متحده « به معنای » دموکراتيک « 

لمانی است، و سياست اياالت متحده می ادگاه جغرافيای طبيعی ھمکار شرکت ھای روسيه از دي. و مسکو به کار می برد

  . اوکراين نيز به ھمين ھدف به خدمت گرفته شد. کوشد تا اين ھمکاری ھا را به متارکه بکشاند

تکيه به گروه وقتی اتحاديۀ اروپا برای انتخابات تعيين شده با تمام احزاب به توافق رسيد، در فردای آن روز واشنگتن با 

: فرستادۀ ويژۀ اياالت متحده نوالند با کالس و ادب موضوع را خالصه کرده بود ! ھای نئو نازی کودتا به راه انداخت 

« Fuck the EU ! ») اتحاديۀ اروپا را بگائيد.(  

برای ادامۀ نفوذ اروپا بايد سکوی پرواز «:  برژينسکی اعالم می کرد که ١٩٩٧آيا موضوع تازه ای است ؟ نه، از سال 

» . گوھای جدی با ناتو آماده باشد و  اوکراين بايد برای گفت٢٠١٠ و ٢٠٠٥بين . دموکراسی در اوراسيا باشد

او بيم داشت .  کی يف عليه مسکو متمرکز سازد– ورشو –ن ي برل–برژينسکی می خواست اروپا را روی محور پاريس 

  .ن به سوی شرق تمايل پيدا کنديرو شود، و برله که اتحاد اروپا با شکست روب

فظ آنھا در حاجتناب از تصادم بين وابستگان و : ژيک به اين شکل خالصه خواھد شد يسه امر بزرگ ژئوسترات«

 ، تشويق  فرمانبرداری وابستگان حفاظت شده، جلوگيری از تشکل بربرھا در اتحاديه ھای(...)وضعيت وابسته 

  )٤(» متھاجم

 تحليل گر پر نفوذ Georges Friedmannًاخيرا از جرج فريدمن . ور خارج شده است ؟ نهژی از ديآيا اين سترات

خطر برای « : او با شگفتی پاسخ گفته بود » آيا داعش برای اياالت متحده خطرناک است ؟« مريکائی پرسيده بودند ا

نفع . بايد با آن به شکل مناسب رسيدگی کنيم، ولی در سياست بين المللی ما منافع ديگری داريم. کا ندارديرماموجوديت 

ھدف اصلی ما اين است . لمان و روسيه است که اگر متحد شوند می توانند ما را تھديد کنندادر مناسبات بين (...) اصلی 

برای جلوگيری از شرکت ھای چند مليتی ) ٥(» . د گرفتکه اطمينان حاصل کنيم که چنين اتحادی ھرگزصورت نخواھ

ن و ياروپا برای پيوستن به جادۀ ابريشم نو که چين طرح کرده است، کليد اصلی جلوگيری از ھر گونه توافق بين برل

کوتاه سخن، پشت تبسم ھای رسمی در .  و جلوگيری از اتحاديۀ اروپا برای دسترسی به انرژی روسيه مسکو خواھد بود

يد کرد ئّجاسوسی آژانس امنيت ملی اين موضوع را تأ. ديگر ندارند غربی ھيچ عالقه ای به يک» دوستان « تلويزيون، 

  .که در معامالت دوستی وجود ندارد

شرکت ھای چند مليتی اروپا به ژاندارمری . اتحاد و رقابت: رابطۀ اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا دارای دو وجھه است 

ولی شرکت ھای چند مليتی .  برای ترساندن جھان سوم و سپس دور نگھداشتن چينءه نيازمند ھستند، ابتدااياالت متحد

 و عالوه بر اين  اياالت متحده از ھر جنگی برای ربودن سھم بازار ھم پيمانان و دوستان اروپائی شان استفاده می کنند

در خدمت منافع اياالت متحده و به ضرر » وستانشد«بايد دانست که واشنگتن برای پرداخت ھزينۀ جنگ ھا توسط 

  .مھارت خاصی دارد» دوستانش«

 ٩١در سال . در واقع پشت دشمن مستقيم و اعالم شده، ھر جنگی دارای وجھی ثانوی نيز می باشد که بايد کشف کنيم

ن می خواست کلينتدر يوگوسالوی، . تخريب کندبوش به عراق حمله کرد تا قراردادھای فرانسوی ھا و روس ھا را 

لمان اقراردادھای ) با سرکوزی(، اوباما ادر ليبي. فرانسه را خنثی سازد و به ويژه از تشکل اروپای مسلح جلوگيری کند

. لمان اقدام می کندادوباره عليه ) با ھوالند(در سوريه، اوباما .  رسانده بودند از بين بردءو ايتاليا را که با قذافی به امضا

و تمام اين جنگ ھای اياالت متحده در ايجاد ھرج و مرج به شکلی است که به . ھمين کار را تکرار کرددر اوکراين 

  ).بحران مھاجرت، سوء قصد ھای تروريستی، از دست دادن ھمکاران اقتصادی(کمانه می کند ) دوست(روی اروپا 
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 جھان به ۀرا تا دوزخ پا رکابی خواھد کرد ؟ آيندآيا اياالت متحده . سرانجام، ناتو برای اروپا به خودکشی تبديل شده است

  ھمين موضوع بستگی دارد

 ٢٠١۵مبر  سپت١٨

  

  : برای ادامۀ مطلب 

« It’s the economy, stupid ! »  
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