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 2019مه  25مرکز پژوهش های جهانی سازی. 

 

و برگی که علیه عراق، لیبی یا  با همان ساز تجاوز خشونت آمیز آمریکا علیه ایران

 «منطقۀ پرواز ممنوع»د، یعنی با تحمیل شخواهد یوگوسلاوی به کار برده شده آغاز 

برای هواپیماهای ایرانی در فضای هوائی خودشان، و سپس با حملۀ هوائی و پرتاب 

 موشکهای کروز آمریکائی ادامه خواهد یافت. 

مؤثرترین پاسخ هائی را تدارک دیده  استراتژیولی ایران با حساب فراتر از ده سال پیش 

 که می تواند شگفتی نامطلوبی برای آمریکائی ها به وجود بیاورد.

حقیقت این است که تحریم بهره برداری نفت ایران در عین حال اندکی به نفع روسیه 

 یتمام می شود. ولی توقف تدارکات تولید نفت عربستان سعودی، امارات متحدۀ عرب

ه برای مسکو خواهد بود. به همین علت کرملین برابر هزین 50ین به معنای افزایش و بحر 

 به هیچ وجه مداخله نخواهد کرد.



خیلی قوی، اگر ایران مورد حمله قرار گیرد جبهه های دیگری را باز خواهد کرد  به احتمال

( شیخ نشین هایشو هم پیمانان آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی )و به همین گونه 

مه، دو پهپاد یمنی قاصف  14د گرفت. در اینجا یادآوری کنیم که نخواه قرار زیر ضرب

K2 را به  که ریاض را تخریب کردند دو ایستگاه پمپاژ لوله های انتقال نفت شرق به غرب

کیلومتر  700متصل می کند. اهداف در فاصلۀ بیش از  پایانۀ ینبع در ساحل دریای سرخ

به ثبت  GPSاز مرز بین یمن و عربستان سعودی واقع شده است. در نتیجه نقشۀ آنها در 

 رسیده است.

 

 

شده است و با  در یمن طراحی و ساخته K2هدایت پهپادهای قاصف 

تجهیزات ارسال امواج رادیوئی توسط ماهواره عمل می کند. لوله های انتقال 

گاز و نفت عربستان سعودی در کوران جنگ بین ایران و عراق ساخته شده و 

تولید روزانۀ  70کیلومتر % 1200بین ساحل خلیج فارس و دریای سرخ در طول 

ولۀ انتقال نفت و گاز در صحرا عربستان سعودی را منتقل می کند. این خط ل

 .زیر پوشش حفاظتی ارتش سعودی قرار ندارد واقع شده و
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رتش ای صورت گیرد،  اپیشبینی پذیر است که به محض اینکه به ایران حمله 

مسلح خواهد کرد. این ارتش  هستندوفاداران علی عبدهللا صالح  یمن را که از

وران مسلح سعودی در مقابل حملات مزد ن چهار سال گذشتهدر کورایمنی 

 که از پشتیبانی ایالات متحدۀ آمریکا برخوردارند مقاومت کرده است.

چه از طریق دریا یا عمان، ایران می تواند بیش از پیش به یمن تجهیزات جنگی 

بفرستد تا علیه زیربناهای انتقال نفت عربستان، بحرین و امارات متحدۀ عربی 

ه مجموعه سواحل شرقی عربستان به کار برده شود. می توانیم ببینیم ک

سعودی، بحرین و پایانۀ نفتی فجیره در امارات متحدۀ عربی در ُبرد پهپادهای 

 قرار دارند. K2قاصف 

سوریه را هدف بمباران خود قرار دادند  نظامی نیروی هوائی اسرائیل نیروهای

و ارتش اسرائیل علیه ارتش سوریه از تروریستهای اسلامگرا پشتیبانی کردند، 

گرچه اسرائیل علیه سوریه اعلام جنگ نکرده است. اکنون روسیه به ارتش 

سوریه کمک می کند تا سلاح های قدیمی خود را بازنشسته  کنند و آنان را 

سال جنگ، سوریه  8مجهز می کند. علاوه بر این، در کوران به سلاح های نوین 

مقادیر بسیاری سلاح از تروریستهای اسلامگرا به غنیمت گرفته که از عربستان 

 .می گرفته قرار در اختیارشانسعودی، امارات متحدۀ عربی، قطر و ترکیه 

ه است. به ارتش سوریه یاری رساند 2011ایران یگانه کشوری ست که از سال 
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ه به همین علت این احتمال وجود دارد که سوریه دومین جبهه ای باشد ک

اند تو ایران می استفاده کند. از آن برای تخریب مواضع داخلی اسرائیلایران 

از خشم فلسطینی ها در نوار غزه، توان رزمی بیش از پیش پر اهمیت حزب 

 ستفاده کند.هللا لبنان و دشمنی بزرگ ارتش سوریه علیه اسرائیل ا

 

 لینک متن اصلی : 

https://www.mondialisation.ca/liran-pourrait-devenir-un-enfer-pour-les-etats-unis-et-leurs-

allies/5633880 

 ترجمۀ حمید محوی

 2019مه  27گاهنامۀ هنر و مبارزه. 
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