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 درآمد نفت بايد صرف ايجاد كار،  توليد و افزايش ثروت ملي گردد

  ١             بقيه از ص   . ..تضاد سياست قدرتها در خاورميانه

در خاورميانه و بـه ويـژه       بحـران و تنگناهاي مربـوط      
پايان بخشـيدن بـه درگيريهـاي همـه روزة عـراق بـا        

  .اي جمهوري اسالمي و سوريه وارد مذاكره شوده مقام
كـه گمـان    ( مدتي پس از طرح ايـن دو پيشـنهاد،               

شـاهد  ) ش تا حدودي آنرا پذيرفتـه باشـد       رفت بو  مي
 21استراتژي جديدآمريكا و  افـزايش نـاو هواپيمـابر و           

فرماندهان ارشد آن كشور در     هزار سربا و تغيير دو تن از        

  .خاورميانه بوديمعراق و 

براي درك درست روند اين رويدادها و دگرگوني هـا              
ــه بررســي منــافع سياســي و اقتصــادي  الزم اســت ب

اي جهاني و منطقه اي در خاورميانـه و از جملـه            قدرته
  : بپردازيم– گر چه به اختصار –ايران و تضاد ميان آنها 

   امروز ديگر بر كسي پوشيده نيست كه هـدف دولـت           
آمريكا در مورد عراق و حضور گسترده نظامي آن كشور      

در منطقه خاورميانه مبتني بر تأمين منافع ملي و حفظ          
  .آن كشور مي باشدموقعيت ابرقدرتيِ 

سياست انگلستان در منطقه گر چه در مرحله حملـه         
نظامي به عراق، همكاري با آمريكا و در تضاد با سياست           

آلمان و فرانسه بود ولـي در مرحلـة كنـوني تاحـدود             
زيادي با موافقت و همكـاري ايـن دو دولـت قدرتمنـد         

مخالفت بـا اشـغال نظـامي و        . اروپائي انجام مي پذيرد   
له هوايي به ايران و پيشنهاد انجام دادن گفت و گـو            حم

                    بــا ســران جمهــوري اســالمي در جهــت بازدارنــدگي
                                          ســــران رژيــــم اســــالمي از غنــــي ســــازي 

ــطين    ــاس در فلس ــا از حم ــت آنه ــوم و حماي                                اوراني
 در لبنان و كمك به حل بحـران عـراق مـي        و حزب اهللا  

  . باشد
سياست كشورهاي روسيه و چين نيز هـر يـك بـه                  

داليلي در جهت بازدارندگي از حمالت هوايي به ايران و          
سياسـت  . حفظ رژيم اسالمي تحت شرايطي مي باشـد       

اسرائيل نيز از ابتداي تأسيس آن دولت در جهت حفـظ        
امكان دست يـابي بـه    و موقعيت آن كشور و در صورت        

                                                          .اســـــرائيل بـــــزرگ بـــــوده و هســـــت   
رؤياي برپايي اسرائيل بزرگ نه تنها مورد تأييد بسياري         

از سياستمداران اسرائيل نيست بلكـه اكثريـت مـردم          
  .مي باشندنيز با آن موافق ن  اسرائيل

 با نگراني از قدرتمندي برخي           سياستمداران اسرائيل 

از كشورهاي عربي، از ابتداي پيروزي انقـالب اسـالمي          
  .نيز نگران قدرت نظامي جمهوري اسالمي بوده اند

   با حمله نظامي آمريكا به عراق و سقوط صدام حسين          
و فروپاشي ارتش بعثي عراق دولتمـردان اسـرائيل بـه           

اما جمهوري اسـالمي   . يكي از خواستهاي خود رسيدند    
و تهديدهاي  سردمداران آن به ويژه در يكي دو سـال            

  بـا  از ايـن رو،   . اخير بر شدت نگراني آنها افزوده اسـت       
يعني مـذاكره و    (ولت هاي اروپائي    سياست  انگليس و د    

موافــق ) ســازش بــا ســردمداران جمهــوري اســالمي
  . باشند نمي

كـه  عربستان سعودي، ثروتمندترين كشـور عربـي             
 بـه   – و مركز مسـلمانان جهـان        »  اسالم  مهد  «خود را 

   رت گيـري يـك     قـد  مي داند نيـز از       -تّنويژه اهل  س
 ايجـاد يـك     و » رافضـي  « آنها    يا به قول   –كشور شيعه   

 نگران است و از اين ديـدگاه        در منطقه،   » هالل شيعي «
  . داردموافقت با سياست اسرائيل 

 طراحـان   پس از فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي            
آمريكا به دولتمردان آن توصيه كردند      سياست خارجي   

خود را بر اساس حفـظ ابرقـدرتيِ آمريكـا و            استراتژي
بر ايـن  . شورها قرار دهندجلوگيري از ابرقدرتيِ ديگر ك   

اساس آمريكا براي ادامه ابرقدرتيِ خود مي بايست بـر          
) جهان بـه ويـژه خاورميانـه      ( نفت و گاز     –منابع انرژي   

  .مسلّط گردد
 ايـن امكـان را بـراي        2001 رويداد يازدهم سپتامبر         

دولتمــردان آمريكــا پديــد آورد تــا ضــمن حملــه بــه 
جمهوريهـاي    برخـي از   افغانستان و سرنگوني طالبان با    

دوجانبه نظامي  قراردادهاي  جدا شده از اتحاد شوروي،      
بسته و نيروهاي هوايي خود را در اين كشورها مسـتقر           

سازد تا پس از تسلط بر منابع نفت و گاز خاورميانه بـر             
  .منابع گسترده اين بخش از جهان نيز تسلط يابد

رميانه  گام نخست تسلط كامل بر منابع نفت و گاز خاو            
شيشة عمر قدرت كشورهاي اتحـاد اروپـا و ژاپـن در            (

، حمله به   )شرايط كنوني و چين و هند در آينده نزديك        
و سپس به احتمال زياد،     كشور  عراق و اشغال نظامي آن      

  . حمله به ايران طرح ريزي شد

  7  بقيه در ص                                                               


