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  ٦از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 ٢٠١٢ - نوامبر                                                                                                                 ھمتيرصب

انظامی ايا�ت متحده امريک -ستراتژی جديد سياسی   

  و اروپااسيا ، شرق ميانه در

ابر قدرت نيرومند در امر شکل دھی نظم کنونی جھانی نقش کليدی را ايفا  يقينا، ايا�ت متحده تا ھنوز به حيث يک
مليون  ١.٤ اشتن بيش ازاقتصاد نيرومند ، توسعه يافته، توام با تکنولوژی مدرن جھانی وبا د و دارای نموده

، سريع العملترين نيروی نظامی با قابليت عالی تخنيکی در جھان  پرسونل نظامی ، مجھز ترين ، پر مصرف ترين
 .ميگردد محسوب

بودجه . ، بشمول افغانستان ، نيروی نظامی دارد  تن١٩٦٢٤٨از کشور جھان بيش ١٥٠ اين کشور در بيش از
جھان  مليارد دالر ميرسيد ، در حاليکه بودجه نظامی پنج کشور نيرومند ٧١١ به ٢٠١١ در سال نظامی ايا�ت متحده

 .دالر بالغ ميگرديد مليارد ٣٤٠.١ ، ، جمعا به٢٠١١طی ھمين سال،) چين،روسيه، انگلستان و فرانسه(

استای منافع در شکل دھی جديد سياسی ، نظامی و اقتصادی جھان در ر ايا�ت متحده بعد از ختم جنگ سرد تا اکنون
و متحدينش و جھانی ساختن نورم ھاو ارزش ھای سياسی و فرھنگی امريکا وسيعا تGش  سياسی و ملی امريکا

  .و می نمايد نموده

سياسی و نظامی در پانامه ، ھايتی،بوسنيا و کوسوو، حمله بر عراق و  توسعه ناتو،مداخله در بخش نظامی،با
قرغزستان ،نقش  درگرجستان، اکرائين و" انقGب ھای رنگين"نقGب ھای بنام اشکار و پنھان از ا افغانستان ،دفاع

تGش نموده است تا تجارت ازاد را در  حال در ساحه اقتصادی، ايا�ت متحده تا. کليدی را بازی نموده و می نمايد
. تامين نمايددالر را بحيث پول اسعاری ريزرف در سطح جھانی  سطح جھانی توسعه داده و ارزش و ثبات نسبی

عمد تا کشور  منابع زيرز مينی، توليدی ونفت خيز جھان، خويش رابر ساحات ستراتژيک ، نظامی، کنترول سياسی و
 . بخشدھای شرق ميانه و کشور ھای اسيائی توسعه و تحکيم بخشيده و می

 سريع کوماندوئی، ايا�ت متحده عمد تا روی اجرای عمليات ھای در يک دھه گذشته ستراتژی نظامی و امنيتی
 و حمGت ھواپيماھای بدون سر نشين بر اھداف تثبيت شده با�ی مراکز تجمع شورشيان ، عمليات ھای ھوائی شبانه

ھا چندين مراکز  گروپ ھای القاعده و ساير محGت تجمع تروريستی بوده است که بمنظور اجرای چنين عمليات
 به ٢٠٠١ مليارد دالر در سال ٢.٣از  بودجه چنين عمليات ھاعمليات ھای ويژه ايجاد گرديده است که  رھبری
نمونه ميتوان از عمليات ھای کوردينه شده در جنگ ھای  بعنوان.  رسيده است٢٠١٢مليارد دالر در سال ١٠.٥

 حمله در شب ميرسيد، اجرای ١٤تعداد اين حمGت ھوائی شبانه حد اقل به  عراق و افغانستان که برخی اوقات
 گوريGھای اميز امريکا در کولمبيا ، برعليه و دو عمليات موفق عليه بن �دن پGن شده بر ريع وعمليات س
که توسط جھاديست ھای وابسته  فيليپين و عمليات سريع کوماندوئی برای نجات گروگان ھا در١٩٩٨، در کولمبيائی

 .  گروگان گرفته شده بودند نام بردبه القاعده به

در مسايل جھانی ،  انھا وتاثير پذيری روز افزون چين ، ھند ، برازيل اقتصادی مانند با ظھور قدرت ھای نيرومند
بر يک  امنيت ملی امريکا دستگاه کشتار جمعی، بحران روز افزون اقتصادی، تحديد تروريزم و موجوديت سGح ھای

ھانی ، از جمله وضعيت سوق الجيشی، نحوه و اقتصادی در سطح ج بازنگری عميق ستراتژيک سياسی، نظامی
 . دست زده استھای نظامی خويش جابجائی قوت و عملکرد

 :آسيادر 

زيرا سه کشور عمده و نيرومند اقتصادی .بجانب اسيا در لغزش است مرکز نيروی اقتصاد جھانی طی ده سال اينده
بر نيروی اقتصادی دارای نيروی عظيم نظامی و عGوه  اين کشو ر ھا.، در اسيا قرار دارندچين،ھند و جاپان جھان،
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ھای چون ترکيه ،مکسيکو، اندونيزی، افريقای جنوبی و روسيه نيز امروز در  ھمچنان کشور.فرھنگی نيز می باشند
 .تاثير پذيری بيشتری عمل می نمايند سطح جھانی با

تمنت دفاعی ايا�ت متحده به نشر از جانب د پار ٢٠١٢ ايا�ت متحده که در جنوری"ستراتژی نظامی"در برنامه
وابسته به انکشافات در منطقه وسيع  جدائی ناپذير منافع اقتصادی و امنيتی ايا�ت متحده بطور:"رسيد، امده است

 . "تا بحر ھند و اسيای جنوبی است اسيا است که شامل منطقه اسيای غربی، اسيای شرقی

اموال چينی ، عقد قراردادھای تجارتی ، نظامی و اقتصادی صدور  رشد روز افزون قدرت اقتصادی چين و توسعه
 کشور ھای اسيائی، کشور ھای عربی، افريقائی و امريکای جنوبی برای امريکا و متحدينش چين با تعدادی زيادی از

بيشتر نظامی در ساحه  از ھمين لحاظ است که ايا�ت متحده به بازنگری جدی در جھت نيرومندی.تشويش اور است
 .پسيفيک دست زده است ای چين و سواحل جاپان ، کوريای جنوبی و ساير کشور ھای اسياابھ

از بزرگترين  ارام ، ، مرکز قومانده اقيانوس " Pacific Command  "مرکز قومانده ايا�ت متحده امريکا بنام
  .رددچين و جاپان محسوب ميگ مرکز قومانده نظامی منطقوی امريکا در حوزه جيوگرافيکی سواحل

کشتی  ١٨٠ جاپان ، کوريا ، فيليپين تا بحر ھند را در بر ميگيرد ،دارای اين مرکز قومانده نظامی که سواحل چين،
  .ھواپيمای نظامی است ١٩٠٠ جنگی و

امريکا با استرليا، اندونزی، فليپين، تايلند، سنگاپور، کوريای جنوبی و  افشای بيزھا و قرارداد ھای جديد نظامی
روز  اين ارايش.محسوب ميگردد تقويه روز افزون نظامی و سياسی امريکا در اطراف ابھای چين انگرجاپان بي

متذ کره فوق  کشور ھای افزون قوت ھا در اين ساحه اسيا و اجرای دوامدار تمرينات نظامی مشترک امريکا با
 :بيانگر دو اصل در اين منطقه است

 و تکميل محاصره حلقوی چين بصورت خاص هدر اين منطق حضور نيرومند نظامی بصورت کل

مطابق  .و کوريای جنوبی بحيث ھدف ستراتژيک باقی خواھد ماند از جمله حضور نظامی ايا�ت متحده در جاپان
ھوائی،   تن پرسونل٨٨١٥تن نيروی نظامی، بشمول  ٢٨٥٠٠ ھمين اکنون ايا�ت متحده به تعداد ٢٠١١ احصائيه

. اين کشور ايجاد گرديده است ، در١٩٥٤در کوريا ی جنوبی دارد که اين بيز نظامی بعد از ختم جنگ کوريا ، در 
ھای بالستيکی دور برد خويش را تقويه نموده که ميتواند  ھمين اکنون کوريای جنوبی به کمک ايا�ت متحده موزايئل

 پروگرام ٢٠١٧کوريای جنوبی بکمک ايا�ت متحده تا سال  . کنترول قرار دھد کيلومتر را تحت٨٠٠تا فاصله 
  .بالستيکی خويش را توسعه ميدھد موزائيل ھای

 يوکوساما و اوکيناوای امريکا در تن از افراد ملکی و خدماتی ٥٥٠٠  تن از نظاميان امريکائی با٣٥٦٨٨در حدود 
اماده عمليات ھای  کادينا  وميساوا ن ھای ھوائی ھوا پيمای ايا�ت متحده در ميدا١٣٠جاپان مستقراند وبه تعداد 

 .نظامی در منطقه اند

، ھردو توسعه بيشتر جوليان گيGرد و صدر اعظم استراليا ، اوباما  ،ھمچنان در رابطه با ھمين تغيرات ستراتژيک
نظامی جديد ايا�ت متحده را به استراليا ، جھت اجرای  تن از نيروھای ٢٥٠٠ بشمول اعزام ھمکاريھا ی نظامی

امريکا ھمچنان پGن د ارد تا دو کشتی جنگی در يائی جديد را بخاطر اجرای عمليات  .تمرينات مشترک اعGم داشتند
 . اعزام داردنظامی در سواحل بحری از سنگاپور تا سواحل بحری فيليپين، تايلند و ويتنام به منطقه ھای

رشد روز افزون اقتصادی چين نگران اند و ميخواھند تا رژيم کنونی چين   ھا معتقد اند که ، امريکائی ھا ازچينائی
در پھلوی تشديد  چينائی ھا بر اين ادعای شان د�يل کافی دارند که واشنگتن. تضعيف و بی اعتبار سازند را از درون

تايوان ، تبت و  جنبش ھای جدائی طلب در کراسی ، ازمحاصره حلقوی نظامی چين، تحت نام دفاع از دمو ستراتزی
نمودن تGش  د فاع می نمايدو ساز مان ھای استخباراتی امريکا به کوشش ھای خويش بخاطر خنثی چين سينکيانگ

امريکا بصورت دوامدار فشار ھای گوناگونی با�ی . ادامه ميدھند تايوان ھای چين در جھت در کنترول در اوردن
 امور چين وارد می نمايد وبا تشويق سرمايه گذاری ھای خصوصی از خارج ، اعزام مشاورين در صادیپاليسی اقت

امريکا تحصيل می نمايند،می  توسعوی ، توريست ھا و تعدادی از دانش اموزان چينائی که در غرب از جمله در
 .خواھد در درون جامعه چين نفوذ نمايد
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ارزيابی می  ه را فرھنگ نظاميگرا ، زور گرا، توسعه طلب و خود خواهفرھنگ ستراتژی ايا�ت متحد چينائی ھا
 .نمايند

کشتی ھای تجارتی جھان %٢٥توليدات نفتی جھان را در بر دارد و % ٧٠  منطقه ای که،ھمچنان منطقه بحر ھند 
ز ھمين لحاظ ا. ميگردد اين منطقه عبور و مرور می نمايند، برای منا فع اقتصادی امريکا امر حياتی محسوب از

ھم اکنون قوت ھای نظامی ھند بيشتر تمرينات .است واشنگتن توجه بيشتر به تامين ھمکاری مشترک نظامی با ھند
 –امريکا ھمچنان با فروش ھوا پيماھای جديد نظامی سی .امريکا انجام ميدھند نظامی خويشرا با قوت ھای نظامی

 .ترک نظامی اش را با ھند توسعه ميدھدھمکاری مش به دھلی جديد ١٧ –و سی  ٨١ –پی  ،١٣٠

کشور، افغانستان و ايا�ت متحده، بامضا رسيد،با خروج قوت ايا�ت   که بين دو٢٠١٢بر طبق قرار داد ماه می 
حاليکه در  در. افغانستان، مسئوليت ھای مستقيم نظامی امريکا در اين کشور خاتمه خواھد يافت  از٢٠١٤متحده در 

و ميدان ھای ھوائی که ايا�ت متحده   باقی می مانند وتعداد بيز ھا٢٠١٤د قوت ھای که بعد از اين قرار داد تعدا
مشخص نگرديده است،قوت ھای مسلح افغانستان تا اکنون با سGح  بحيث پايگاه ھای نظامی از ان استفاده می نمايد

اجرای  با  اند تا در اينده بتوانندھواپيما ھای مدرن جنگی و سGح ھای زرھی مجھز نگرديده ھای دفاع ھوائی و
ھوائی خويش مستقGنه دفاع  عمليات ھای د فاعی و يا تعرضی زمينی از تماميت ارضی و حاکميت ملی و حريم

از قوت ھای مسلح ايا�ت متحده  تن٢٠٠٠٠لندن، در حدود  چاپ"اکونوميست" بنا بر نوشته مجله پر تيراژ. نمايند
 . مانداجرای امور اجنتوری در افغانستان باقی خواھند شی و لوژيستيکی وھوائی، اموز بمنظورکمک ھای

متحده چنين بر می ايد که غرب افغانستان را رھا ننموده ،بخصوص ايا�ت  از تکرار بيانات دولتمردان مسئول ايا�ت
با اعزام  ضرورتچنان متعھد باقی مانده و در صورت ھمکاری دراز مدت امنيتی خويش به افغانستان ھم به متحده

خواھد زدو جھت تعقيب و سرکوب  دست قوت ھای سريع العمل، و لی محدود ،بر عليه حمGت احتمالی تروريستی
ھواپيماھای بدون سرنشين در پاکستان ، يمن و بر خی  دوامدار گروپ ھای تروريستی بشمول القاعده به حمGت

 . دادديگر ساحات ادامه خواھد

مالی و مورال رزمی ضربه سنگينی ديده و تعدادی زيادی از فعالين،  لحاظ سازمانی ،حاليکه القاعده از در 
مگر  با�ی ان ، بشمول رھبر آن، در پاکستان و تعدادی از کشور ھای ديگر از بين رفته اند، قوماندانان رده ھای

ديگری از کشور ھای عربی و  تاثير و نفوذ القاعده بر ساحات ديگر از جمله يمن، سومالی،ليبی ، سوريه و تعدادی
تبانی با ساير گروپ ھای افراطی اسGمی در اين کشور  افريقائی بيشتر گرديده و ھمين اکنون گروپ ھای القا عده در

 . اندھا در فعاليت

 متحده از اسرائيل بحيث دوست ستراتزيکش در شرق ميانه، حمله بر عراق و واقعيت اينست که ، دفاع دايمی ايا�ت
تحديدو اعمال فشار ھای  تان،موجوديت دايمی بيز ھای نظامی اين کشور در بحرين،قطرو کويت، شکنجه ،افغانس

گوانتانامو و بگرام و ساير محGت مخفی زندانيان  روانی بشمول تجاوز جنسی ير زندانيان در زندان ھای ابو غريب ،
، از جمله کشور ھای اسGمی و بخصوص ايا�ت متحده در سطح جھانی در کشور ھای اروپای شرقی، بر اعتبار

 .تاثيرات منفی زيادی داشته و دارد کشور ھای عربی،

 :شرق ميانه

. ايا�ت متحده گرديده است جھان جز عمده سياست ستراتژيک بعد از جنگ دوم جھانی کنترول ذ خاير نفتی
نابع نفتی جھان ، بخصوص است بر ضرورت کنترول م سياسی ايا�ت متحده مد تھا متخصصين و ايديولوگ ھای

نفتی جھان را  از توليدات% ٢٥ميانه،و حياتی بودن اين منايع برای رشد اقتصادی امريکا ، کشوريکه  شرق
 تا ١٩٧٣ بين سال ھای. ميدارند چنانچه بيشتر ميگردد، تاکيد مصرف می نمايد،وبا گذشت زمان نيازمندی اش

دپارتمنت انرژی امريکا،  ايش يافت براساس پGن پيشبينی شدهافز %٤٠ وارد نمودن تيل امريکا در حدود ١٩٩٦
نفت %٦٠ شرق ميانه با ذخيره بيش از .خواھد رسيد% ٦١ به ٢٠١٥ اين کشور از خارج تا سال نيازمندی نفت

 سرشار گاز منطقه کليدی و حياتی برای ايا�ت متحده و ساير متحدين اروپائی اش محسوب جھان و ذخاير
 :چنانچه.ميگردد

 عربستان سعودی، عراق، کويت،قطر، ايران و امارات کشور ھای ريزرف نفت خام کشور ھای خليج فارس عمدتا
طور مثال عربستان سعودی .را تشکيل ميدھد)٢٠٠٦مطابق احصائيه ( از مجموعه نفت جھان % ٥٥ متحده عربی
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تيل جھان را در خود ذخيره %٨.٢و امارات متحده عربی %٢.١ ، قطر%١٢.٧، ايران % ١٢، عراق%٢٢.٢
 %١٨ مليون بيرل نفت بخارج صادر ميگرددکه از جمله امريکا ١٨.٢کشور ھا به تعداد  تنھا روزانه از اين. .دارند

  .واردات نفت سا�نه خود را از خليج فارس وارد مينمايد

واشنگتن "که  نموده بود جيمز بيکر وزير اسبق خارجه امريکا طی مصاحبه مھمی خويش تاکيد ٢٠٠١در سال 
حفظ امنيت ملی امريکا به ھر گونه مقابله نظامی بخاطر دفاع از امنيت و حفاظت  ھميشه اماده خواھد بود تا بمنظور

 ". بشتابدمنطقوی اش عربستان سعودی و ساير کشور ھای دوستش در جامعه عرب دوست

عه و تحکيم بيز ھای ھوائی و مراکز از جنگ جھانی دوم تا کنون به ايجاد ،توس از ھمين لحاظ است که واشنگتن
 : چنانچهنظامی ، زمينی، بحری و ھوائی، در کشور ھای شرق ميانه دل بسته است قومانده

 شرق ميانه است بيش از که مرکز قومانده نيروھای بحری ايا�ت متحده در بحرين بيز نيروھای دريائی امريکا در
اين .ه ترين مرکز کشتی ھای بحری امريکا محسوب ميگرددرا دارا است و باصطGح عمد پرسونل نظامی ٦٠٠٠

از ترک کشتی ھای  تمام نيازمندی ھای کشتی ھای جنگی ايا�ت متحده را تامين مينمايد که امريکائی ھا بعد مرکز
بازسازی کردند وتامينات نظامی امريکا طی سال  جنگی انگليس که نيم قرن قبل بحرين را ترک نمودند انرا دوباره

که بحرين از  سال است ٥٠ مدت.ھمين مرکز نظامی بحرين تامين ميگرديد عليه عراق از ٢٠٠٣ و ١٩٩٢ یھا
 در شيخ نشينی العد يد پايگاه ھوائی ھمچنان.طريق ھمين بيز نظامی عمليات ھای نظامی امريکا را تامين مينمايد 

 اغاز نمود تا اکنون در حدود يک مليارد مليون دالر به ساختمان ١٠٠ که از جانب امريکا به مصرف ابتدائی قطر
عليه عراق  ٢٠٠٣ برای تجھيز بعدی اين پايگاه بمصرف رسيده است و در ھنگا م حمله نظامی امريکا در سال دالر

 ھوا پيماھای نظامی و انتقا�تی امريکا از اين پايگاه بمنظور ارسال کمک ھای.است مورد استفاده قرار گرفته
 ھوا پيمای ١٠٠حاضر در حدود  در حال.نمايند می ای نظامی امريکا در افغانستان نيز استفادهلوژيستيکی به نيروھ

قطر عGقمند است تا امريکا پرسونل خويشرا .امريکائی در اين پايگاه حضور دارند پرسونل ٤٠٠٠ جنگی و قريب به
که بين امريکا و قطر بامضا  ٢٠٠٢ دسامبر مطابق قرارداد دفاعی.ھزار تن افزايش دھد ١٠٠٠٠ پايگاه به در اين

 . داردصGحيت استفاده از اين پايگاه را در جھت تامين نيازمندی ھای دفاعی خود در منطقه رسيد امريکا

درصدد سقوط رژيم ھای انعده کشور ھای عربی اند که باصطGح در  واشنگتن يکجا با متحدين غربی اش ھمواره
پGن  ٢٠٠١ چنانچه در اواخر .ايند و يا در برابر ارزش ھای غربی می ايستندفر مانی می نم برابر ايا�ت متحده نا

رژيم عراق با . ايران ، سوريه، لبنان ، سودان و سومالی راديزاين نمود تغير رژيم ھای کشورھای عراق، ليبی ،
دموکراسی با  رفدارليبی تحت نام دفاع از نيروھای ط رژيم.سقوط داده شد  ايا�ت متحده و انگليس مداخله مستقيم

ھوائی ناتو برھبری انگليس و فرانسه  تخريب تاسيسات نظامی و زير بناھای عمده دولتی در اثر بمباردمان ھای
  .سقوط نمود

 ماه قبل از جانب طرفداران دموکراسی در ١٧قيام مردمی و مسالمت اميز که  اکنون رژيم توتاليتر سوريه که بايد با
ھای منطقوی و  در اثر مداخله قوت نا ارامی ھای اين کشور ازبين برده می شد ،اکنونانداخته شد  سوريه براه

به يک جنگ خانمان سوز در منطقه مبدل  از جمله ايا�ت متحده ، ترکيه ، عربستان سعودی و اسرائيل عمG جھانی
حرين و قطر از نفت بخصوص عربستان سعودی ، ب کشور ھای عربی با استفاده از ثروت سرشار.گرديده است

 ، کانگرس ٢٠١٠تنھا در سال . ھواپيماھای مدرن جنگی از ايا�ت متحده اند مشتريان عمده خريد سGح ھای ثقيل و
 . نمود مليارد دالر در ده سال اينده به عربستان سعودی تصويب٦٠داد فروش سGح را به ارزش  امريکا قرار

مليارد دالر سGح بشمول طيارات  ١.٥ ريبا به ارزش مبلغتق بحرين اين کشور کوچک عربی طی يک دھه گذشته
 ھمين اکنون به تعداد.امريکا خريداری نموده است و ھيليکوپتر ھای جنگی و تانک ھای عصری از ١٦ –جنگی اف 

  .و مطابق ستراتژی امريکا اين قوت ھا افزايش خواھد يافت تن از قوت ھای نظامی امريکا در کويت اند ١٥٠٠٠

را در شرق ميانه از لحاظ کميت ھمچنان حفظ نموده ، توجه بيشتر به  ميخواھد تا در اينده حضور نظامی اشامريکا 
ھمچنان  امريکا بر ادامه کمک ھايش برای متحدينش در شرق ميانه. کيفيت تر اين قوت ھا نمايد فعاليت سريعتر و با

تامين گردد و صدور اموال تجارتی  فت طور مطمئنمتعھد خواھد ماند تااز شرق ميانه استخراج ، تصفيه و صدور ن
ادامه يابد ، تروريزم سرکوب و از توسعه سGح ھای کشتار  غربی و جاپان برای کشور ھای شرق ميانه با اطمنان

زمينی اش در اينده با اجرای عمليات ھای  ايا�ت ميخواھد تا قوت ھای ھوائی بحری و.ايد جمعی جلوگيری بعمل
قطر، کويت و امارات متحده عربی عمل  پايگاه ھای نظامی موجود امريکا در بحرين،  با استفاده ازموقت و سريع،
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تا با ھمکاری کشور ھای متحدش از جمله عبستان سعودی سيستم دفاع موشکی را  امريکا در اينده ميخواھد.نمايند
 .تاسيس و توسعه دھد  در منطقه

در سطح ملی و بينالمللی بمنظور جلو گيری از يک ايران  تحريم ھا، امهالبته تGش ھا ی جدی امريکا ،بشمول اد
 ايا�ت متحده و متحدين غربی اش از جمله انگلستان و فرانسه در حال. ادامه خواھد يافت دارای سGح ھستوی

می ثباتی در منطقه  ايران موافق نبوده و اين حمله را با عث بی حاضر بر حمله اسرائيل برتاسيسات ھستوی
دارای سGح ھستوی اند، مگر حمله  شيخ نشين خليج فارس در حاليکه جدامخالف يک ايران کشور ھای.دانند

و از جانب ديگر از بی ثبات سازی تمام ساحه خليج فارس  احتمالی اسرائل را بر ايران از يکطرف موثر نميدانند
 .  مردم در منطقه نگران اندھراس دارند و از اعتراضات شديد

تجارتی که منافع ايا�ت متحده ، کشور ھای اروپائی و متحدين اسيائی اش از  ه به تامين امنيت عمده ترين بنادرتوج
عد ن، بحيره عرب و سواحل بحر ھند ، در  تنگه ھرمز، بحيره سيا، خليج به انھا مربوط است ، از جمله جمله جاپان

ا از عبور مطمئن کشتی ھای تجارتی بجا نب امريکا، اروپا ت  داردمحراق ستراتژی سياسی نظامی ايا�ت متحده قرار
 .حاصل نمايد و اسيا اطمنان

اسرائيل نه تنھا ھمچنان شکست ناپذير باقی خواھد ماند بلکه ايا�ت متحده  تعھد امريکا بخاطر کمک ھمه جانبه به
گردد تا بتواند در  نظامی و امنيتی اسرائيل کمک خواھد نمود تا نيرومند تر ، سريع العملتر و مطمئن تر به قوای

امريکا با اجرای عمليات ھای مشترک ھوائی و  درا ينده. برابر حوادث نا گھانی مطمئنانه از اسرائيل دفاع نمايد
کنونی، قوت ھای نظامی اسرائيل را  پيچيده تکنولوژیاستفاده از سيستم ھای  زمينی با قوت ھای نظامی اسرائيل ، با

 .  دادياری خواھد

امسال اعGم نمود که کم از  در ماه اکتوبر رامستين جرمنی در بيز ھوائی مرکز قومانده ھوائی امريکا در اروپا واقع
قوت ھای اسرائيل در  تن از ١٠٠٠و اروپا و به تعداد   تن از قوت ھای امريکا در ساحه اسرائيل٣٥٠٠کم به تعداد 

ھمچنان .موزائيل ھای بالستيکی کوتاه و دور رس يکجا با ھم سھم خواھند گرفت  سراسر اسرائيل در تمرينات فير
ھای بالستيکی در  اعGميه مرکز قومانده امريکا در اروپا يک کشتی دارای تسليحات سيستم دفاع موزائيل مطابق

رابطه  تا اکنون ھيچگونه عGيم اميد وار کننده در .ئيل سھم خواھند داشتتمرينات شبکه دفاع بالستيکی ھوائی اسرا
احزاب حاکم اسرائيل که در  به موضعگيری جدی امريکا و متحدينش در مورد حل مسئله فلسطين ديده نميشودو

 .ھيچکدام به حل بنيادی مسئله عGقمند نيستند نتيجه ائتGف ھای مختلف دراسرائيل به حکومت ميرسند

 :اروپا

در اروپا ، برخی کشور ھای عضو ناتو، از جمله انگلستان، در جھت  در حاليکه، تحت تاثير بحران اقتصادی کنونی
 تعدا نظامی و تنقيص کميت نيروھای نظامی خويش بر امده اند، ھمين اکنون ايا�ت متحده به تنقيص بود جه ھای

اکنون . ١٠٨١٧ ، ايتاليا١٥٠٤ ، ترکيه٥٣٥٢٦ رمنیقوت نظامی در ساحه اروپا دارد،از جمله در ج ٨٠٠٠٠د
رقم بزرگ قوت ھای رزمی کنونی  نيازمند حفظ وضع امنيتی کنونی اروپا تنقيص دھدزيرا ٦٨٠٠٠ ميخواھد انرا به

که در زمان جنگ سرد  تا قوت ھای نظامی اش را ستراتژی جديد امريکا در اوپا اينست .امريکا در اروپا نيست
از ھمين لحاظ ميخواھد دو قطعه نيرومند .گردد  ، تنقيص دھد و در عوض بيشتر به اسيا متوجهمتمرکز شده بود

  . ،از اروپا خارج سازد٧٠٠٠ تن افراد مسلح دارد، جمعا ٣٥٠٠ نظامی اش را که ھريک

ھای رزمی خويش را در اروپا با کمک ھای وسيع ايا�ت متحده به قوت  البته ايا�ت متحده اين تنقيص قوت ھای
نظامی،  اروپا در زمينه بھبود کيفی اين قوت ھا از جمله کمک در عرصه تکنالوژی مدرن، اموزش نظامی چند مليتی

و بحری جبران خواھد  ارتقا مورال رزمی انھا و در صورت ضرورت اعزام قوت ھای عمل سريع ھوائی، زمينی
ِيستيکی به اروپا و تکنولوژی مدرن برای اموزش اين بال ايا�ت متحده در امر تقويه سيستم موزائيل ھای دفاع .نمود

بنزين گيری ھواپيماھا در فضا و سيستم انتقا�ت سريع ھوائی سربازان و افراد ملکی  قوت ھا و تقويه ظرفيت ھای
پيروزی ناتو در .برای اروپا کمک مينمايد، air lifting، صورت محاصره و مسدود سازی راه ھای عبوری در

 انرا بريتانيا و فرانسه بدوش داشتند امريکا را بران داشته است تا قوت ھای ھوائی و عمليات ھایجنگ ليبی که 
اين قوت ھا را دوامدار  عملکرد سريع قوت ھای ناتورا ھر چه بيشتر تقويه نموده و عمليات ھای مشترک نظامی با

  .انجام دھد
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ک نظامی خويش در امريکای جنوبی ، از جمله ھمکاری ھای مشتر قوت ھای ايا�ت متحده به اموزش نظامی و
  .خواھد داد تا بر عليه قاچاق مواد مخداره مقابله نمايد مکسيکو و کولمبيا ادامه

 نلستاگ ان–مانچستر  ،نپايا
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