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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٠
 

  ؟.....انتقال کانون بحران به خاوردور و يا 
 شده است تا دولت امريکا با سياست شکست امپرياليسم جنايتگستر امريکا درخاور ميانه، اوکراين و سوريه باعث

ی کشورھای ديگر جھان ئخارجی تفرقه افگنانه و استعمارگرانۀ خود مداخالت را در امور داخلی و منازعات منطقه 

شروع نمايد و با تھديدات و ايجاد عدم ثبات و ناامنی به فروش و صدور سالحھا و جنگ افزار ھای خود که باعث 

  .نی ھا می شود، رونق بدھدجنگھا، مناقشات و دگرگو

 که ميان کشور ی، امپرياليسم امريکا از منازعاتتاجائی که از مطالعۀ رسانه ھای غربی بر می آيد! خوانندگان عزيز

يزيا، فليپين وکشور ھای ديگر در منطقه وجود دارد، سوء استفاده نموده و در صدد تشديد و ھرچه الاپان، مجھای چين، 

" اوکنياوا"، تا با داشتن سيزده پايگاه نظامی در جزيرۀ باشدن اوضاع ميان کشورھای نامبرده می بحرانی ساختو بيشتر 

 کيلو متر از ساحل چين فاصله دارد، بتواند سرزمين چين و بحران در منطقه را تحت کنترول خود داشته ۴٠٠که حدود 

  . باشد

" پنگو"و " تيوان"ن جنگ جھانی دوم مجمع الجزاير پس از پايا" جمھوری خلق چين"به استناد شواھد تاريخی، دولت 

جريان انقالب ملی اما در .  به تصويب رسانيد١٩۴٧اپان باز پس گرفت و قانون اساسی جديدی را در سال جرا از 

ونيست چين و ارتش سرخ آن کشور مبه دنبال پيروزی ھای پيھم حزب ک، ١٩۴٩ سال الیچين دموکرايتک تراز نو 

که در آن سيوناليست چين احزب ن" نتانگيگوم"و تصرف تمام خاک اصلی چين، " صدر مائو"انۀ تحت رھبری داھي

يکی از مزدوران جنايتکار امريکا قرار داشت، با ترک خاک چين اصلی و خزيدن به " چانکا يشيک"زمان تحت قيادت 

چين "دولت پوشالی " تايپه"درشھر جزيرۀ تايوان در پناه توپ و تانک و بمب اتومی امپرياليسم جنايتگستر امريکا، 

 را دولت مشروع سرزمين اصلی چين و را اعالم داشته، آن شھر را به مثابۀ پايتخت خودش گزيده و حاکميتش" ملی

اين در حاليست که از آن زمان تا کنون دولت جمھوری  خلق چين بر سرزمين اصلی حکومت . اعالم داشتمغولستان 

  .می کند

يل دوران جنگ سرد از سوی بسياری از کشور ھای غربی و سازمان ملل متحد تنھا دولت مشروع يوان در اواادولت ت

 عضو دايم شورای امنيت ملل ١٩٧١اين دولت از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد بود و تا سال . چين شناخته می شد

کرسی آن به دولت جمھوری خلق  اخراج شده و ملل متحد يتمتحد بوده و اما در ھمين سال بود که اين کشور از عضو

  .چين واگذار شد
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. را غير قانونی خوانده و خواھان بازگشت اين سرزمين به خاک اصلی چين شد" يوانات"دولت " جمھوری خلق چين"

اختالفات اين دو . آمادگی خود را با استفاده از زور در صورت لزوم اعالم داشته است" جمھوری خلق چين"دولت 

جمھوری  .با تھديد جمھوری خلق چين مواجه شود" يوانات"ود که ھر گونه تالش برای اعالم استقالل دولت باعث شده ب

  .را به رسميت بشناسند، خودداری می کند" يوانات"خلق چين از برقراری روابط دپلوماتيک با کشور ھائی که 

آغاز شده بود و امروز " اوباما"ی مستقيم که با دخالتھا" يوانات"مشکل امپرياليسم امريکا در بارۀ موضوعات مرتبط با 

، عدم تمکين به خواست و ارادۀ بيش از يک دبه آن ادامه می دھ" ترمپ"رئيس جمھور جديد اياالت متحدۀ امريکا 

 ميليون از باشندگان جمھوری خلق چين و مردمی که در داخل تايوان از طرف نيروھای وابسته به ٣٠٠ميليارد و 

" وال ستريت ژورنال" به گزارش .می باشدو خواستار وحدت مجدد کشور شان ھستند، ه شده اند، امريکا گروگان گرفت

که آماده است تا در مورد : داشت گفت" وال ستريت" که با ه ایدر مصاحب" دونالد ترمپ"رئيس جمھور منتخب امريکا 

تا جائی که از مطالعۀ رسانه " تيلرسون"ھمچنان وزير خارجۀ دولت جديد امريکا  ."مذاکره کند" چين واحد"سياست 

جز آن " يوانات"وی ھم تحريکات خود را نسبت به دولت جمھوری خلق چين که ھای جمعی بر می آيد افزوده است که 

به ھمين ترتيب . به سرزمين چين راغير قانونی اعالم داشته است" يوانات"شناخته شده است، شروع نموده و الحاق 

اين اقدامات دولت جديد .  جنوب چين را غير قانونی می داندهرينوعی توسط کشور چين در بحساختن جزيره ھای مص

ۀ تغيير عمده در سياست و روابط خارجی آن نسبت به دولت چين است تا بتواند موضوع اختالفات ھندامريکا نشاند

يکا در حال حاضر شروع به دولت امپرياليستی امر.  جنوبی چين را دامن بزندۀريی کشور ھای حاشيۀ بحئمنطقه 

را با مسايل فوق تحت فشار قرار بدھد و با طرح  پالنھای " نگيبيج"تھديدات لفظی عليه چين نموده و می خواھد 

 جنوبی چين به وجود بياورد ۀريھدفمندانه و ايجاد جنگ در منطقه، تغييرات و دگرگونی ھا را در کشور ھای حاشيۀ بح

  . را اخالل نمايدو روند صلح و ثبات در منطقه

رھبری چين موقفگيری دولت جديد امريکا را به شدت تحريک آميز می داند و در پاسخ به رئيس جمھور منتخب امريکا 

 :طوری که در بيانيۀ وزارت خارجۀ دولت چين تذکار رفته است. غير قابل مذاکره می باشد" چين واحد"اعالم کرد، 

ما از ": در اين بيانيه افزوده شده. " بخش غير قابل انکار از خاک چين استيواناتنھا چين در جھان وجود دارد، ت"

طرف ھای مرتبط با موضوع در اياالت متحدۀ امريکا می خواھيم که به تعھد خود مبنی بر سياست چين واحد، پايبند 

 چين و امريکا ۀدر رابطمحتاطانه برخورد کنند تا از دخالت بی مورد " يوانات"د و در بارۀ موضوعات مرتبط با نبمان

  ".اجتناب شود

ی ئناگفته نماند که مداخالت نظامی و سياسی دولت چين در سطح جھانی تا حدی زيادی در خفا انجام می گيرد، اما تا جا

 جنبش ھای مقاومت عرب عليه ،که معلوم است، دولت چين روی اھداف سياسی، اقتصادی و سودجويانۀ خود

به دولت و ارتش سوريه از جمله " انسانی"ھمچنان کمک ھای نظامی و. مک نموده استامپرياليست ھای غربی را ک

  .گسترش برنامۀ آموزش ارتش سوريه را به عھده گرفته است

 ميليون دالر به بخش نظامی ٧٣نشاندۀ افغانستان داشته باشد، چنانچه  چين می خواھد روابط نظامی عميقی با دولت دست

گاه بدون اھداف   طوری که می دانيم کمک ھای کشور ھای قدرتمند نظامی و اقتصادی ھيچ.افغانستان کمک کرده است

دولت چين امروز با حمايت : راحت بايد گفتصپس به .  نبوده و در آينده ھم نخواھد بودهاستعماری و دخالتھای مغرضان

 مستقيم و تجاوزات به کشور خود در صدد است تا شرايط مداخالت" بشر دوستانۀ"و کمک ھای نظامی، اقتصادی و 

  .ھای مدنظر را در آينده آماده بسازد
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از مجموع تحوالت و تحرکات جديدی که در خاور دور صورت می گيرد و در آن امپرياليسم جنايتگستر امريکا خود را 

  :در تقابل با امپرياليسم نوخاستۀ چين قرار می دھد، می توان گفت

اليسم امريکا می تواند دو علت داشته باشد، يا می خواھد به دنبال شکست ھای اين تحرکات به خصوص از جانب امپري

پيھمی که در خاورميانه و شرق اروپا خورده است، بحران را به خاور دور انتقال داده و آنجا را به مثابۀ کانون جديد 

 را که ديگر در تمام جھان خار بحران به آتش بکشد و يا اين که می خواھد با بزرگ نشان دادن تحرکاتش در آنجا، چين

چين "بغل آن کشور گرديده است، وادار نمايد تا بر سر ميز مذاکره حاضر شده، در يک بده بستان تاريخی، بر واقعيت 

  .گردن نھد" واحد

 جھان زبانه ه ای ازکه آتش جنگھای خونين و تجاوزات کشورھای امپرياليستی باز ھم از کدام نقط  ايندر ھر حالتی و 

  .کشد، با اين شعر به نوشته ام خاتمه می دھمب

  توھم برخيز و با رزمندگی پيکار خونين را پذيرا شو     به سوی مرگ ھستی ساز دشمن سوز پويا شو

  

 
 


