ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﭘﺮﻧﺴﺎ ﻻﺗﯿﻨﺎ:

ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.
در ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻮردی و ﻧﻘﻄﻪای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
در ﺳﺎل  2007ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل
 2007ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪٔ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،اﻣﮑﺎن درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﺟﺪی ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ
ﭘﺎﻓﺸﺎری اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺮوژهٔ ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮد.
اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ،ﻣﺠﺪداً ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .او ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻤﺒﺎران ﻧﻘﻄﻪای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت را در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﺼﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ،ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻋﺎدی ﺑﺮآورده ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم-ﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.

*ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺣﺪاﻗﻞ  6اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ﻣﺨﺮبﺗﺮ
اﺳﺖ؟
ﺣﺎﻓﻈﻪٔ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﺎزده اﺳﺘﺮاﺗﮋی :از ﺳﺎل  ،2001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ «ﻫﻮﯾﺞ و ﭼﻤﺎق » (2002)-ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮب،
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪ  (2003)-ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ  (2004)-ﺷﻮک و ﺑﻬﺖ  (2005)-ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  (2005)-اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
) (2006آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ  (2007)-اﺳﻨﺎک اﺳﺘﺮاﺗﮋی در دآﯾﻢ ﭘﺎراداﯾﻢ  (2008)-ﻫﻮﯾﺞ ﺳﻤﯽ  (2008)-آژاﮐﺲ 2 (2009)-ﻣﺪه آ ).(2010
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در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪام ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻔﺖ و
ﭘﺎراداﯾﻢﺷﯿﻔﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ،دﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎ و ﺗﻨﺖﻫﺎی او ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ.
در ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد از ﺧﻮد ﭼﻬﺮهای اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد،
اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺼﺮ ﺷﯿﻠﯿﻨﮓﻫﺎ ،ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮﻫﺎ ،ﻣﮏ ﻧﺎﻣﺎراﻫﺎ ،ﻣﮑﺴﻮل ﺗﯿﻠﻮرﻫﺎ ،و ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮنﻫﺎ ﺳﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﻓﻖ آﯾﻨﺪه
ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﺮﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺎدی ﻫﻢﭼﻮن ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ را در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و آن ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﮐﻬﻨﮕﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد.

*ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﮑﻦ ،آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﮐﻢ اﺳﺖ؟
در ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻤﻮاره ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .در واﻗﻊ آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد را در ذات ﺧﻮد
دارد ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ،ﻫﺮ دو ﻃﺮف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻒ از ﺟﺎده-ی
ﺑﺎرﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﻧﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ از ﺟﺎده ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدهٔ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
روﺑﺮو ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم آن ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺗﺮس راﻧﻨﺪهٔ آن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺖ .آﻏﺎز دورهٔ ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی از ﺳﻮی اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  2005ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف آﻣﺎدهٔ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﮑﻦ ،در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪٔ
ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﺼﺎدف از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﻮاره اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﺑﺮﺧﻮرد روز ﺑﻪ روز ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ،دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد .دورهٔ ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺷﻮروی در ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺷﮑﯽ  1962ﮐﻮﺑﺎ دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ راﺑﺮت ﻣﮏ ﻧﺎﻣﺎرا ﮔﻔﺖ اﮔﺮ
در آن ﺑﺤﺮان ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن دورهٔ ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان در ﭘﺮوﻧﺪهٔ ﻫﺴﺘﻪای ،ﺑﻪ ﻣﺮز ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دورهٔ روﯾﺎروﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﮑﻦ.
ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد« :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ،ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
ﻫﺮ ﻧﻮع درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  18ﮐﺸﻮر ﺗﺴﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ دو ﻏﻮل در اﺗﺎق
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻮﭼﮏ اﻃﺮاف آنﻫﺎ ،زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
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*در آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل  ،2007ﻧﻈﺮﯾﻪٔ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﺪ و در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺟﻬﺎن دو ﻗﻄﺐ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ را در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﺪ .آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﯾﻪ-ی ﺟﻨﮓ ﭘﺸﺖ
دروازهﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ژﺋﻮدﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺟﻬﺎن ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﺎرﺗﻠﻨﺪ ﺟﻬﺎن و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑِﺮِﯾﻦﻟﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﻦﻟﻨﺪ ﺟﻬﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهٔ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ،در ﺷﻤﺎل واﺷﻨﮕﺘﻦدیﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن NSA
ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن  NSAروزاﻧﻪ ﺑﺎ رﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻫﻮارهای در  9ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﭘﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭼﯿﻨﺶﺷﺪهٔ
ﺧﻮد ،ﻧﻘﺶ ﻣﻐﺰ ﺟﻬﺎن را در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺎمﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪٔ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺟﻬﺎن و ﺷﺒﮑﻪٔ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی  KH11و اﺷﻠﻮن ،ﺣﮑﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﯾﻦ ﺑﺪن را ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺒﻮرگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد :ﺟﻬﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  NSAدر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﯽﺷﻮد ،و آن ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻐﺰ دﺳﺘﻮر ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﺗﭙﺶ
ﺑﻪاﯾﺴﺘﺪ .ﻟﺬا آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻐﺰ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎرﺗﻠﻨﺪ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد درآورد .ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ روی آورد .در ﺣﻮزهٔ ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺪن ،ﻣﻐﺰ ﺑﺪون ﻗﻠﺐ ﻣﯽﻣﯿﺮد .اﻣﺎ ﻗﻠﺐ
ﺑﺪون ﻣﻐﺰ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﯾﺮان را دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﯾﻪٔ ﺟﻨﮓ در ﭘﺸﺖ دروازهﻫﺎی اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﻮزهٔ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺪام را در ﻋﺮاق ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و
در آن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺟﺮا ﮐﺮد .در ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻗﻌﻪٔ ﺻﺤﺮای
ﻃﺒﺲ و ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺖﮐﺶﻫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮﺑﺎس ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪٔ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در ﺣﻮزهٔ ﺟﻨﮓ
ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﻣﺤﺎﺻﺮهٔ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻮده و ﻣﺪام ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻮزهٔ
ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ،آﻣﺮﯾﮑﺎ در ژوﺋﻦ  2009از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرت ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺧﻮد در ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و ﯾﻮﺗﯿﻮپ ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﺑﻮرژوا و ﻏﺮبﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻏﺮب ،ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ را در ﻃﻮل ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان
دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
ﭘﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان در  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ،ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را ﻧﺪارد .آنﭼﻪ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،در ﺟﻨﮓ
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﮐﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ از ﺳﻮی ﻏﺮب ،و ﺣﺰباﻟﻠﻪ از ﺳﻮی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،رو در روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﻧﺒﺮدی 34
روزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .زﯾﺮا آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﻫﺮ دو از دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهٔ ﺧﻮد اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﮐﺎر را ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻓﺮدای ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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ﺗﺤﺮﮐﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺎﺗﻮ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﻣﺮﻫﻮن اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت اﯾﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺨﺪوش ﺷﻮد ،ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮدهٔ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻬﺎن را ﺑﯽﺛﺒﺎت و ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻼء ﻗﺪرت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺟﻬﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ-دﻫﺪ .ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺟﺒﻬﻪ! آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ،اﮐﻨﻮن از ﻣﻬﺎر ﻫﻢزﻣﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و وﻗﺎﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی در ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ،و ﻣﻬﺎر ﻟﮑﻪٔ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ،در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ-ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢزدن ﻧﻈﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﻫﻢ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎن را ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ،درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر
ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﺸﻮدن دهﻫﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮداب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،روﺑﺮوی ﻏﺮب اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﻮن اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ
اﻗﺘﺼﺎد ورﺷﮑﺴﺘﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺰاران ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟!

*ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻧﻪ! اﻣﺎ ﺑﻤﺒﺎران ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺜﻼً ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ ﭼﻪ؟
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻤﺒﺎران ﻧﻘﻄﻪای را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺒﺮد و رزم ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻈﺎﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ آن ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ از
ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ.

*ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺸﻮد ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻏﺮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟
در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد:
اﻟﻒ -ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود
دو -ﺳﻮم اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎن.
ب -واﺑﺴﺘﮕﯽ روز اﻓﺰون ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺒﻮرگ ،آنﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهٔ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺧﺘﻼل ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻠﺞ ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ
را ﺑﺮای ﺟﻬﺎن در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ج -دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
اﺛﺮ ﭘﺲﻟﺮزهﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ،ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ و ﺟﻮاﻣﻊ آنﻫﺎ دﭼﺎر اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﻣﺎدی
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﻏﺮب ﺑﯿﺶ از  50ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.
د -در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
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در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﻫﻢﺧﻮردن ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻀﺎف ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
اﺳﺖ.
ﻗﺒﻼً در ﺳﺎل  2005ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﺑﺎزیﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ در اﺛﺮ درﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﮑﻪای 400
دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .در آن زﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ زﯾﺮ ﺑﺸﮑﻪای  60دﻻر ﺑﻮد ،ﮐﻪ در دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  130دﻻر رﺳﯿﺪ ،و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ  70دﻻر ﺗﻨﺰل
ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪه ،ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،و اﮔﺮ درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ،
از ﻣﺮز  400دﻻر ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﯾﻦ از ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﻮک آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

*ﻧﻘﺶ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺧﯿﻠﺞ ﻓﺎرس در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﺎوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﻮاره در  25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﻦ  60ﺗﺎ  135ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ و زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻟﺬا ﺣﻀﻮر زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎی اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﺎوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:
اﻟﻒ -دو ﻧﺎو ﺳﺎﺋﺮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﻧﺒﺮد  34روزه ﺑﺎ ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم وﯾﮋهای ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ داﺷﺖ.
ب -ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ  90ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﻧﺎوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ج -اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت درﯾﺎﯾﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﺳﺎﻣﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻮس وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻨﺠﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،اﻓﺘﻀﺎح ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎﺑﻮدی دو ﻧﺎو ﺳﺎﺋﺮ ﮐﻼس ﮐﺮووت ﺧﻮد را در ﭘﻬﻨﻪٔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎﻣﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺠﺘﻮن و ﺷﻮروی ﺑﺎ ﮐﻮرﺗﻮرﯾﻒ ،ﻣﺰهٔ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﭼﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎن را اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺳﺎﺣﻞ ﻟﺒﻨﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

*ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان در آﯾﻨﺪه ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ آﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اردن ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﻗﻄﺮ ،و … در ﺟﻨﮓ ﺻﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از رﻫﺒﺮان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ در
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دﯾﺪار ﺑﺎ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺮدم آنﻫﺎ ،ﺷﮑﺎف ﻋﻈﯿﻤﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻗﻄﺮ ،اﻣﺎرات ،و … ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ دادهاﻧﺪ ،و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً در ﻫﺮ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺮﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ «ﺳِﻨﺘﮑﺎم»
 CENTCOMدر ﻗﻄﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دوﻟﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮورﯾﺰی اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم آنﻫﺎ ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺷﯿﻮخ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

*در ﺳﺎل  2007ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ
اﮐﻨﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺮو ،و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﯿﺮو و ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﯾﺎزده
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ،در ﮐﻨﺎر ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﯾﺮان ،در آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ،ﻫﻤﺎن دﮐﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ .دﮐﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮازﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﯾﺮان ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺻﺤﻨﻪٔ
ﻣﻨﺎزﻋﻪ ،ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮی روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد دﻓﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از  300ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﺪﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﯽﮐﺎری ﻋﻈﯿﻢ ،ﺗﻮان ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم-
ﻋﯿﺎر و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت را ﻧﺪارد .ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪٔ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻣﺴﻔﻠﺪ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺑﻮش ﻣﻄﺮح ﺷﺪ 50
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  20ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و از ﻣﺮز  1000ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻨﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﻼً ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
در ﺣﻮزهٔ ﮐﺜﺮت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺰ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﯿﺮوی ﺷﻬﺎدتﻃﻠﺐ ،ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهٔ دﻓﺎع از
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺎورد .اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎل  2009اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﺮوﮐﯿﻨﮕﺰ ،ﺑﺮای ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل اﯾﺮان
 1400000ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺎز دارد ،از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﮏﺻﺪﻫﺰار ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهٔ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮز ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﭘﺮﺳﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در  65ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪٔ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﺑﺪون ﺟﻨﮓ را ﻧﮕﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،آﻣﺎدهٔ ﻧﺒﺮد
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ﻧﻬﺎﯾﯽ و آرﻣﺎﮔﺪون ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود اﺳﺖ؟! اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻼﻗﻪٔ ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﻪ آﭘﻮﮐﺎﻟﯿﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ رﻫﺒﺮان ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ،
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
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