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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  جيمز پتراس: يسندهنو
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٧ می ٢۴
  

   شمالی جنگ با چين استیھدف عمو سام از تحريک کوريا

  

  جيمز پتراس

  ای جھت جنگ با چين بھانه:  شمالی توسط امريکایتحريک کوريا

  : مقدمه

واشنگتن در جنگ داخلی . ی اميرياليسم امريکا در سطح جھانی در طول جنگ دوم و اندکی پس از آن گذاشته شدبنا

طور مستقيم ، و ه ب) جنگيد که ارتش ُسرخ با جاپانی ھا می  سالح به ارتش چيانگ کای شک، در حالیۀبا ارائ(چين 

ھای  چنين با به قدرت نشاندن  رژيم وچين و ھمبا حمايت از جنگ استعماری مجدد فرانسه عليه ويت مين در ھند

  . جنوبی، تايوان و جاپان مداخله نموده استیکورياکار امپرياليست جاپان در   ھمۀدست نشاند

راه بوده است، اما ھدف   ھم ھا ھا، و شکست  ی که ايجاد ساخت امپراتوری امريکا با  فراز و نشيب ھا، پيروز در حالی

ھای مستقل کمونيست يا سکوالر ملی گرا، و  گيری دولت جلوگيری از شکل: ی مانده استسان باق ژيک يکيسترات

  .ھای دست نشانده ای که مطيع منافع امريکا باشند تحميل رژيم

چنين   ھای  مورد پسند بوده اند، و ھم سالح) تغيير رژيم/رژيم چنج( و کودتای خونين   برای امپرياليسم امريکا، جنگ

  . استعماری اروپا را جايگزين کرده و به عنوان متحدان مطيع امريکا تثبيت نموده استۀخوردرژيم ھای شکست 
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امريکائی به » مشاوران«واشنگتن جھت پيشبرد فتوحات امپرياليستی خود تا جائی که امکان داشته، با رھبری 

چه رژيم دست نشانده و نانو در صورت لزوم، معموالً چھای مزدور آموزش ديده، و مسلح تکيه کرده است،   ارتش

  .طور مستقيم مداخله کرده انده پرسنل  مطيع قادر به شکست ارتش خلقی مسلح نشده اند، نيروھای مسلح امريکا ب

» حداکثر«ھا به  که آن زمانی.  کشور ھدف پيروی نموده اندۀھای امپرياليستی از مداخله و فتح وحشيان ستستراتيژي

ھای مجاور، به سياست محاصره  روی می  ع ارتباطات بين مراکز انقالبی با جنبشھدف خود موفق نشوند، برای قط

درجائی که کشورھای ھدف با موفقيت در برابر فتوحات مسلحانه مقاومت کنند، معماران امپرياليستی جھت .  آورند

  .ندکن ھا و محاصره ھای اقتصادی را تحميل می ھای محبوب، تحريم فرسودن زيربنای اقتصادی دولت

گونه که حکمای رومی به مفصل شناخته شده اند، در يک روز، يا ھفته ھا و ماه ھا ساخته  ھا، ، به ھمان  امپراتوری

ھای موقت را امضاء  ند، توافقات و پيماناھای امپرياليستی از اولويت برخوردار و به اين دليل که طرح. نشده اند

  .گذارند ر پا میھا را شکسته و زي کرده اند، ولی  به راحتی آن

ھا  تر، آن از ھمه مھم. زنند ھا در ميان مخالفان و کشورھای ھمسايه با تحريک دست به تفرقه و کودتا می امپرياليست

ھای نظامی  جھانی از پايگاهۀ  گستردۀھای مستقل، يک شبک ی در مرزھای دولتئبا عمليات مخفی و ائتالفات منطقه 

  .نظامی  جلوگيری کنندھای   از ظھور قدرتتاساخته اند  

با . شوند ھای موفق خود، بر توليد و بازارھا، منابع طبيعی و نيروی کار مسلط می مراکز امپرياليستی متعاقب جنگ

 و حريفان، بازارھا ءرقبا. شود  ھائی پديدار میتقابلھای مستقل و وابسته  حال، با گذشت زمان، بناچار از رژيم اين

که برخی از کشورھای دست نشانده  در حالی.  دھند ن نظامی خودشان را افزايش میگيرند و توا دست میه را ب

سوی استقالل سياسی گذار ه کنند، ديگران ب  اقتصادی مستقل قربانی میۀحاکميت سياسی و نظامی را برای توسع

  . کنند می

  

  گسترش تضادھای دير يا زود امپرياليسم 

به  ھستند که ھمواره  حدفاصل خطوط امپرياليسم را به   دارای تضادھائیھای امپرياليستی پويائی کشورھا و سيستم

  .دھند  و تغيير مینبرد فراخوانده

امريکا جھت حفظ برتری نظامی خود منابع عظيمی را به دست نشاندگانش اختصاص داده است، اما ، به ويژه با 

  .جھان کاھش شديدی  را تجربه کرده استظھور سريع توليد کنندگان اقتصادی جديد، در سھم خود از بازارھای 

سرمايه گذاری و  سفته (» رانت « - رقابت اقتصادی مراکز امپرياليستی را مجبور کرده است که اقتصاد خود 

جوی نيروی کار  و صنايع امپرياليستی در جست. را بر سودھای  جايگزين در تجارت و توليد متمرکز کنند) بازی

بر اقتصاد داخلی، فاينانس، بيمه، امالک و مستغالت و معامالت ملکی، .  قل شده اندارزان به خارج از کشور منت

امپرياليسم با فرسودن : نی، صنايع نظامی و امنيتی تسلط يافته، که چرخه ای معيوب ايجاد کرده استولفيارتباطات ت

تر افزايش  ی مصرفی ارزان بيشپايگاه ھای مولد خود، اتکايش را بر نيروی نظامی، سرمايه مالی و واردات کاالھا

  .داه است

به علت .  درست پس از جنگ جھانی دوم بود که واشنگتن از طريق مداخله، قدرت نظامی خود را محک زد

مقاومت بسيار محبوب و مجاورت اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، و بعدھا جمھوری خلق چين، ساخت 

 ۀنيروھای امريکائی در شبه جزير.  از طريق نظامی شکست خورداستعمار محدود و يا امپراتوری در آسيای پسا

شکست . دموقعيت نه صلح و نه جنگ تن در دا/ ھا انسان به طور موقت، به يک پات  پس از کشتن ميليونکوريا
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مقاومت پايدار مردمی و حمايت مادی از .  تايوان شدۀ جزيرواليتدر » ملی گرايان«امريکا در چين منجر به جنگ 

در پاسخ، امريکا متوسل به تحريمات . قدرت ھای سوسياليستی منجر به عقب نشينی امريکا از ھندوچين گشتابر

  .ھای انقالبی را خفه سازد اقتصادی شد تا دولت

  

  قطبی رشد ايدئولوژی جھان تک

يم نظامی خود،  مستقۀامپرياليسم امريکا  با افزايش قدرت رقبای اقتصادی خارج از کشور و افزايش اتکاء بر مداخل

از فروپاشی داخلی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و پذيرفتن سرمايه داری دولتی توسط چين در اوايل سالھای 

 – بالکان، کشورھای شرق و مرکز اروپا و بالکان ۀامريکا از طريق سراسر منطق.  استفاده نمود١٩٨٠ و ١٩٩٠

ھای امپرياليست يک امپراتوری  ژيستيتابينی ستر  پيش.يوگسالوی را با زور نيروھای نظامی تکه تکه کرد

معماران امپرياليست آزاد بودند که به ھر کشوری حمله برده، و .  يک دولت امپرياليستی بدون رقيب بود–قطبی تک

 حتی بلگراد، پايتخت يک کشور اروپائی را با –ھای مستقل را در ھر قاره از جھان، اشغال و غارت نمايند  دولت

معينی به راه انداختند، که متحدان » مخالفان«ھای متعددی عليه  جنگ. يت کامل از مجازات بمباران کردندمصون

  .جھانی قوی نداشتند

ل وامريکای جنوبی تحت کنتر. فريقا  را جھت نابودی ھدف قرار گرفتنداکشورھای جنوب آسيا، خاورميانه و شمال 

ر شوروی سوسياليستی غارت شد و توسط دست نشاندگان امپرياليسم اتحاد جماھي. ھای نئوليبرال قرار گرفت رژيم

چين به عنوان چيزی .  ندگان امريکا اداره شداروسيه توسط گانگسترھای دزد متحد با دست نش. خلع سالح گشت

رد ک شد که کاالھای مصرفی بسيار ارزان برای امريکائی ھا توليد می تر از يک کارگاه برده در نظر گرفته نمی بيش

  .نمود ھای چندمليتی و خرده فروشانی مانند وال مارت توليد می و سودھای باالئی برای شرکت

از .   و طوالنی مدت نبودتقابل برای امپرياليسم امريکا مقدمه ای بدون ١٩٩٠ھای  خالف امپراتوری روم، سال

ب از فتح  بودند و برای کسب سود  ھای فراوان پرھزينه و مخر به دنبال جنگ»  قطبی حاميان جھان تک«که  آنجائی

قادر به اتکاء به رشد دست نشاندگان با اقتصادھای صنعتی نوظھور نبودند، قدرت جھانی امپرياليسم امريکا  زوال 

  . يافت

  

   ٢١قرن : قطبی مرگ جھان تک

.  زوال يافتلتقابقطبی بدون   گذشته بود که،  چشم انداز امپرياليستی از يک امپراتوری تک٢١ده سال از قرن 

قدرت چين در خارج از کشور . چين منجر به تمرکز پيشرفت داخلی برای مردم و دولت چين شد»  اوليه«انباشت 

ترين  چين به عنوان شريک تجاری در آسيا و بزرگ. از طريق سرمايه گذاری، تجارت و  مالکيت گسترش يافت

 پيشتاز جھان و ۀچين به توليدکنند. فريقا شداتين و  کاالھای اوليه  جانشين امريکا در امريکای الۀواردکنند

  . کاالھای مصرفی امريکای شمالی و اروپا تبديل گشتۀصادرکنند

، ارجنتاين( امريکا در سراسر امريکای التين ۀ شاھد سرنگونی يا شکست دولت ھای دست نشاند٢١ قرن ۀاولين دھ

 توليدات کشاورزی و مواد معدنی بود که ۀستقل صادرکنندھای م و ظھور رژيم) ليوی، ونزوئال، اکوادور و برزيلوب

 رشد تقاضای جھانی برای منابع طبيعی و  توليدات اوليه ۀاين دور. ی را وضع کردندئھای تجاری منطقه  پيمان

ھای مصيبت بار پرھزينه   دقيقاً زمانی که امريکا صنعت زدائی شد و درگير در جنگ–کشاورزی آن ھا بود 

  .دخاورميانه بو
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 خارج از کشور ۀھای وحشيان  اروپا مشارکت نظامی خود را در جنگۀخالف رشد استقالل امريکای التين، اتحادي

بروکسل سياست سيستماتيک طرفداران جھان . تر کرده است به ناتو عميق» تعھد « به رھبری امريکا با گسترش 

.  ھای سخت  تضعيف نمايد ا از طريق تحريمقطبی را دنبال کرد که روسيه را محاصره کند و استقالل او ر تک

ھای داخلی را افزايش  شکاف)  تأمين مالی شده با افزايش رياضت اقتصادی داخلی( اروپا ۀگسترش ظاھری اتحادي

  .رأی داد) برگزيت(انگليس به نفع رفراندوم  خروج از اتحاديه اروپا. داد، و منجر به نارضايتی عموم مردم شد

، رأی ١٩٩٠ھای   امريکا در روسيه، تحت رياست يلتسين در طول سالۀرژيم دست نشاندبدبختی ھای داخلی 

دولت رئيس جمھور والديمير پوتين برنامه ای را آغاز . دھندگان را به انتخاب يک ملی گرا، والديمير پوتين ھُل داد

د، با مداخالت داخلی امريکا دست آوره نمود که مجدداً حاکميت  و موقعيت روسيه را  به عنوان يک قدرت جھانی ب

  .  خارجی ناتو عليه روسيه را به عقب براندۀمقابله نمايد و محاصر

ھای متعدد ادامه  فريقا و جنوب آسيا به راه اندازی جنگاقطبی  برای فتح در خاورميانه، شمال  طرفداران جھان تک

در . بازارھای جھانی و رقابت امريکا گشته استھا دالر ھزينه برداشته و منجر به از دست دادن  دادند، که  تريليون

امريکا . کاھش می يابد) جمھوری(يابد، رشد اقتصاد داخلی  ی که ارتش امپرياليسم در سطح جھان گسترش م حالی

ھای  که اولويت قطبی، در حالی ھای جھان تک سياست. در منجالب رکود اقتصادی و افزايش فقر  فرو رفته است

  .کند، منجر به ايجاد يک اقتصاد جھانی چندقطبی شد عمال میشدت اه نظامی را ب

  

   تالفی جويانه امپرياليسم ۀحمل

و انکار کور معماران سياسی » کارشناسان«رغم ناباوری و وحشت بسياری از  ، علی٢١ قرن ۀدومين دھ

 ۀيد تحريک نوميدانظھور يک جھان اقتصادی چندقطبی  منجر به تشد. قطبی ست  سقوط جھان تکۀامپرياليسم، طليع

قطبی از طريق نظامی، و با رھبری نظاميانی ست که از تنظيم يا  امپرياليستی گشته است که برای حفظ جھان تک

  .توانند ھای خود نا ارزيابی سياست

ارتش انتخاب شده » مھار«امريکا، که بر وعده و وعيدھای » اولين رئيس جمھور سياه پوست«تحت رژيم اوباما، 

گذاران و مبلغان   سياستۀبه عقيد. گذاران امپرياليستی  به تعقيب ھفت جنگ ادامه دار و جديد پرداختند ستبود، سيا

ھای امپرياليستی که با اعالم زودرس پيروزی ھا در   جنگ  اروپا، اينۀدر رسانه ھای کورپوراتی امريکا و اتحادي

اين توھم پيروزی منجر به قدرت رسيدن دولت .  اندھای موفق بوده سومالی، عراق و افغانستان ھمراه بودند، جنگ

  .ندازد، سوريه و يمن به راه بياھای جديدی را در اوکراين، ليبي جديدی شد که جنگ

رو شد، ه قطبی با شکست روب جھت تحميل مجدد جھان تک) »رژيم چنج«(ھا و کودتاھا  که موج جديد جنگ در حالی

.  ھای اقتصادی گشت ستراتيژیتری جايگزين  گری بزرگ نظامیھای   جھانی بازھم سياستۀولی جھت ُسلط

کنند، با مصونيت کامل به قربانی کردن  ھای  دائمی  دولتی را اداره می قطبی،  که دستگاه ھای جھان تک ميليتاريست

  .دھند ھاست، ادامه می ھای ھای فاجعه بار اقتصاد داخلی آن ھا که ناشی از شکست بازارھا و سرمايه گذاری

  

  قطبی در امريکای التين احيای مختصری از جھان تک

، برزيل، پارگوئه، و ھندوراس  سرنگون کرده است، و ارجنتاينھای مستقل را در  کودتاھا و قاپيدن قدرت، دولت

ھواداران » بازگرداندن«حال،  با اين. کند ليوی ، ونزوئال و اکوادور تھديد میوھای مترقی را در در ب دولت
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 ۀت در امريکای التين نه از نظر سياسی و نه از طريق اقتصادی پايدار نبوده و ھرگونه بازسازی ُسلطامپرياليس

  .کند قطبی، منطقه را به تضعيف تھديد می جھان تک

  خود، نه کمک اقتصادی کرده و نه دسترسی به ۀنشاند ھای جديد دست امريکا جھت پاداش دادن و حمايت از رژيم

داران  ، ميلياردھا دالر به بانکارجنتاين جديد ۀرژيم مائوريسو ماکری، دست نشاند. اده استبازارھا  را گسترش د

ھای نظامی و منابع سودآور را بدون ھرگونه  خدمت  وحشی  وال استريت منتقل کرده است و دسترسی به پايگاه

  .، تحويل امريکا داده استارجنتاينمتقابل از سرمايه گذاری در 

 زندگی را ايجاد کرده، دتر در ستاندار کاری و رکود بيش  رئيس جمھور ماکری، بیۀھای چاپلوسان   درواقع، سياست

قطبی امپرياليست در فئودالی بوينوس  جھان تک»  جديدۀنوچ«. ی شده استئو منجر به نارضايتی عمومی توده 

  .آيرس  با سقوط زودھنگام مواجه است

  ۀکاری بی سابقه دو رقمی در برزيل، رژيم دست نشاند ی عميق و بیبه ھمين صورت، فساد گسترده، رکود اقتصاد

  .کند نامشروع ميشل تيمر  را با بحران دائمی و افزايش تضاد طبقاتی تھديد می

  

  موفقيت کوتاه مدت در خاورميانه

ظر می آمد که فريقا بناقطبی در خاورميانه و شمال  ھا توسط جھان تک  موج جديدی از جنگۀجويان راه اندازی انتقام

اما  پس از .دست آورده استه ھائی ب  امريکا و ناتو مختصر موفقيتبحریھای ھوائی و  گر بمباران با قدرت ويران

  .ھا پناھنده به اروپا سقوط کرد ويرانی وحشيانه، کشتار و ھرج و مرج ناشی از آن و سرازير شدن سيل ميليون

ه عراق و افغانستان در بازگشت به سوی جھان چندقطبی شتاب  امريکا بۀمند مقاومت در برابر حمل موج قدرت

دست گرفته و ه  شھرھا را بۀل حوموھا به عقب نشاندند و کنتر گرا امريکا را به سنگر پادگان شورشيان اسالم. بخشيد

کا و ھای مورد حمايت امري  محاصره کردند، و رژيماشھرھا را در افغانستان، عراق، سوريه، يمن، سومالی و ليبي

  .مزدورانش مجبور به فرار شدند

  

   و حملهءتجديد قوا: ھای پايا قطبی و دولت جھان تک

حال ه  نظامی را که تابستراتيژیترين  قطبی که با شکست خود مواجه شد، دوباره متشکل شد و خطرناک جھان تک

که چين و روسيه را ھدف » هزدن اولين ضرب«ی در ئافزايش توان قابليت ھسته :  درآوردءبه وجود آمده، به اجرا

  .قرار داده است

 دست نشاندگان ۀوسيله  امريکا، ُسکان دولت اوکراين بۀآھنگ شده توسط منصوبين سياسی وزارت امور خارج ھم

  . مداوم آن کشور گشتۀدست گرفته شد و منجر به تجزيه امريکا ب

اکثريت . أی به پيوستن مجدد به روسيه دادندترسيدند، ر ھا و روس ھراسان می  شھروندان کريمه که از نئوفاشيست

 خود ۀھا نفر از خانه و کاشان يف در جنگند و ھزاران کشته داده اند و ميليونيقوميت روس در دونباس اوکراين با ک

يف را تأمين مالی و رھبری يقطبی در واشنگتن کودتای ک حاميان جھان تک. فرار کرده و به روسيه پناھنده شده اند

ل و اوباش خيابانی شده، که ھمواره ذھا و ارا که منجر به قدرت رساندن دزدھای منابع کشور، فاشيستنمودند 

  .مصون از عواقب اعمال خود ھستند

در ھمين حال امريکا در حمايت از متحدان و مزدوران غيرقابل اعتماد خود، در حال افزايش تعداد پرسنل رزمی 

  .در افغانستان، عراق و سوريه است
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قطبی سالھای  ست درک ظھور و سقوط قدرت امپرياليستی و احساس خوشی اعالم جھان تک که قطعی یچيز

ھای سياسی و اقتصادی  ست، که در ھيچ نقطه ای پيشرفت) ندر اوج رياست خونين  حکومت کلينتويژه ه ب(١٩٩٠

  .بلوک معماران بنياد اقتصادی حفظ نشده است

طور سيستماتيک ه  مدنی و اقتصاد عراق را بۀچنين جامع  اشغال نمود، اما ھمامريکا عراق را شکست داد و متعاقباً 

گرايانی ايجاد نمود که   قومی، موج پناھندگی  و متعاقباً قيام اسالمۀسازی گسترد  مناسبی برای پاکۀنابود کرد، زمين

جاھای ديگر بحران ھای  عمدی امريکا در عراق و  در واقع، سياست. کنند ھای وسيعی را تاراج می سرزمين

  .وجود آورده که اکثر قريب به اتفاق در اروپاسته پناھندگی را ب

ھای نظامی امريکا رھبران بدنام  پيروزی:   اول اين قرن اتفاق افتاده استۀ يک وضعيت مشابه در طول دو دھ

افتاده ترين  نده ای به عقبطور فزايه قطبی ب طرفداران جھان تک.  مورد حمايت امپرياليسم را برقدرت نشاندۀفايد بی

تجاوز . کند ی افراط گرای اسالمی، و دست نشاندگان و مزدوران حقوق بگير خارجی تکيه میئل و اوباش قبيله ذارا

، سوريه و اوکراين اعمدی امريکا به  ھمان مردمی که قادر به رھبری ملت چندفرھنگی مدرن مانند عراق، ليبي

که امريکا  البته، زمانی.  کامبوج استۀکرد ی پول پت  بر طبقات تحصيلبودند، کاريکاتوری از يورش رسوا

کشتن «ھای خاصی در  داد، مھارت  در افغانستان تأمين مالی و آموزش نظامی می١٩٨٠ھای  مجاھدين را در سال

  . دست آورده ب»  معلمان مدارس

ھا در تجديدنظر در مفروضات و تغيير  قطبی شد، عدم توانائی آن دومين ضعف، که منجر به سقوط توھم جھان تک

  .ست که ايجاد کرده اند کاری باورنکردنی جھانی ک خود از خرابستراتيژيموقعيت و توازن مجدد پاراديم نظامی 

برای انجام . در کشورھای فتح شده خودداری نمودندکرده  ھا قاطعانه از کار با و ترويج نخبگان اقتصادی تحصيل آن

طور سيستماتيک ه ھا ملزم به حفظ يک سيستم اجتماعی و اقتصادی  سالم در کشورھائی بودند که ب چنين کاری آن

اين يعنی رد پارادايم خود از طريق جنگ مطلق، تسليم بی قيد و شرط و اشغال نظامی . ُخرد و نابود کرده اند

جای  ه  فاسد مضحک بۀھای دست نشاند نظور ايجاد  توسعه متحدان اقتصادی قابل دوام، و تحميل رژيموحشيانه به م

  .ھای منعطف رژيم

 نظامی، که بشدت تأمين مالی گشته اند بالغ بر چندين ميليون نفر می – اطالعاتی –ليسی و پۀھای گسترد دستگاه

ولت امپرياليستی موازی تشکيل داده اند که بر رژيم منتخب باشند، که عميقاً در امريکا جاسازی شده اند، و يک د

  . کند و غيرنظامی در درون امريکا حکومت می

ست حاکم که توسط ھواداران جھان  ، در واقع، دولتی»دولت امپرياليستی موازی نامرئی«اصطالح ه اين ب

  .يک و اقتصادیست ايدئولوژ اين نھادی: نيست» ھويت نھادی بی«اين . شود قطبی اداره می تک

وسرقت ميلياردھا دالر توسط بار ھای فاجعه  رغم از دست دادن ھزينه ھای گزاف در يک سری از جنگ علی

قطبی دست نخورده باقی مانده اند، حتی تالش ھای خود را افزايش    دزد، طرفداران جھان تکۀھای دست نشاند رژيم

  ..تی خود را افزايش دھندھای نظامی موق داده اند تا شمار فتح ھا يا  پيروزی

ھای سياسی و نظامی  قطبی اکنون شکست را آشکارا و بصراحت بگوئيم که، طرفداران جھان تک اجازه دھيد اين

ه طور مستقيم و غيرمستقيم به ھا ب ست که آن به ھمين دليل. گردن چين و روسيه می اندازنده وحشتناک خود را ب

مقصر «ھا جھت   آنۀدر واقع  کمپين وحشيان. روسيه و چين ھستند» کشورخارج از «دنبال تضعيف متحدان داخل و 

ھا به روسيه  و تحقير رأی   دشمنی عميق آنۀمپ منعکس کنندرای انتخاب رئيس جمھور ترب» شناختن روسيه

 ناتوانی اين نخبگان جھت.  مپ رأی داده اندست که به تر) »سبد اسفناک«(ارگر  پائين و متوسط کۀدھندگان طبق
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گذاران خطرناک، تھديدی جدی برای  ھای خود و عدم توانائی سيستم سياسی برای حذف اين سياست بررسی شکست

  . ست آينده و جھان

  

  برای جنگ جھانی بھانه می تراشند: قطبی طرفداران جھان تک

 تکيه بر ھای ادامه دار و بينی و جنگ ھای نظامی قابل پيش قطبی از شکست که دولت حامی جھان تک در حالی

ه خود را ب» ھای نظامی با تحريف منبع تمام شکست«چنان  برد ، نظريه پرازانش ھم ھای مدنی ناپايدار رنج می رژيم

 راکتی ۀقطبی در مقياس بزرگ به افزايش تحريک حمل جنون حاميان جھان تک.  گردن  روسيه و چين  می اندازند

بارعقاب و کبوتر يا  بازی مرگ«ی را با درگيرشدن در ئ ھسته ی در اروپا و آسيا تبديل گشته، و خطر جنگئھسته 

  .افزايش داده است* »شاھين و قمری

ھای جنگی حاميان   طرحۀی، توضيح مھمی را دربارئی کھنه کار در بولتن دانشمندان ھسته ئدان ھسته  زيکيک ف

 دار امريکا، فن آوری ۀکنونی و ادامی ئ ھسته ۀبرنام« ھا آشکار کرده اند که  آن. قطبی منتسر کرده است جھان تک

قاره پيمای امريکا را / بالستيکراکتی ۀکار گرفته که قابليت ھدف گيری دقيق زرادخانه ھای جديد انقالبی را  ب

ھای بالستيک موجود امريکا را سه راکتطور کلی قدرت ُکشندگی ه ھای جديد ب اين فن آوری. بسيار افزايش داده است

قطبی مسلح به   دولت حامی جھان تکۀطرف از برنام ست که يک ناظر بی اين دقيقاً ھمان چيزی. »برابر کرده است

راه ه جنگ را ب» گيرانه غافل «ۀی امريکا انتظار دارد که جھت خلع سالح چين و روسيه با اولين ضربئسالح ھسته 

  .ندازدبي

دولت امريکا . ور را ھدف قرار داده استقطبی  با بھانه برای راه اندازی جنگ، چندين کش دولت حامی جھان تک

ھا  با عالقه به  اين رژيم.  استردهک نصب پولند تحريک آميز خود را در کشورھای بالتيک و راکتیھای  پايگاه

نقض مرزھا و حريم ھوائی روسيه و آن جنونی انتخاب شده اند که حاضر به دعوت به پاسخ نظامی اجتناب ناپذير و 

ھای نظامی بزرگ امريکا و گسترش ناتو  ھای ديگر برای پايگاه سايت. ر مردم خود ھستنداثرات مصيبت بارش ب

ھائی  ھا دولت اين. ھای سابق يوگسالوی ھستند  استان-ويژه کوزوو و مونته نگروه شامل کشورھای بالکان، ب

ھای تحريک آميز ناتو  زای بالقوه ای برای درگيری  فاشيستی ھستند و جعبه ھای آتش-ورشکسته، مافيائی و قومی 

دھد که چرا ھارترين نظاميان مجلس سنای امريکا  اين شرح می. شود  اول امريکا میۀھستند که منجر به زدن ضرب

  .   جھت ادغام کوزوو و مونته نگرو در ناتو فشار می آورند

ريکا جھت حمايت از دولت ام. ست یئقطبی در حال ايجاد بھانه ای برای جنگ ھسته  ست که جھان تک سوريه جائی

اين به معنای . تری به مناطقی فرستاده که درگيری بسيار زيادست بيش» نيروھای ويژه«متحدان مزدور خود 

طور ه ب(شوند، که  با ارتش پيشروی سوريه رو در رو می) غيرمشروع(ست که پرسنل امريکائی در عمليات  اين

ريکا درنظر دارد که با ھدف انکار پيروزی دولت سوريه ام. شوند توسط نيروی ھوائی روسيه حمايت می) مشروع

ل داعش را  در شمال سوريه  به عنوان پايگاه  عمليات خود و زير کنترۀھای جھادی، رقه، منطق بر تروريست

مسلحانه » درگيری«قطبی امريکائی، احتمال  برانگيز حاميان جھان تک به لطف شور و شعف تحسين. تصرف کند

  .سيه در سوريه افزايش می يابدبين امريکا و رو

ه ھای جھادی ، ب ھای سوريه را از تروريست امريکا مبارزان  ُکردھا را تأمين مالی و ترويج کرده است تا سرزمين

اين منجر به يک درگيری اجتناب ناپذير بين ترکيه و . ويژه قلمروی که در امتداد مرزھای ترکيه است پس بگيرند

  .کا خواھد شدُکردھای مورد حمايت امري
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ھای دزد  پس از تصرف قدرت در کی يف، فاشيست. ست اوکراين به احتمال زياد مکانی ديگر جھت گسترش جنگ

حمالت .  دنباس جنگ راه انداخته اندۀ روسی منطق– اوکراينی ۀ اقتصادی عليه قوم دوزبانۀبا تيراندازی و محاصر

از جمله سوزاندان شماری از معترضان روس زبان (يان شماری از غيرنظام ھای بیعام ھای  حکومت کودتا، قتل

 به هتواند باعث تحريک و مقابل  روسيه میۀھای بشردوستان  کمکۀکاری در محمول و خراب) غيرمسلح در اوديسا

  . سياه عليه کريمه گرددبحيرۀ نظامی امريکا از طريق ۀمثل از طرف روسيه شود و منجر به دعوت مداخل

ھا  قطبی و متحدان آن حاميان جھان تک. شود ست که جنگ جھانی سوم شروع می ترين مکانی م مھکوريا ۀشبه جزير

طور سيستماتيک شرايط را ه  شمالی، بیکورياھای دفاعی  ھای دولت با استفاده از بھانه برنامه سالح در دستگاه

  .جھت  راه انداختن جنگ با چين افزايش داده اند

قطبی، متحدان خود در کنگره و رسانه ھای جمعی را  گردھم آورده است تا  ھای  دولت حامی جھان تک دستگاه

تھديدی « شمالی را به عنوان یکوريا راکتیمپ برنامه کنگره و دولت رئيس جمھور تر. کندھيستری عمومی ايجاد 

ت مقابله با قطبی اجازه داده تا جھ اين بھانه به دولت حامی جھان تک. جعل کرده اند» به موجوديت کشور امريکا

  .  نظامی تھاجمی را اتخاذ نمايدستراتيژیساختگی، » تھديد«

 که - شمالی را به منظور آمادگی برای جنگیکوريانخبگان امريکائی تمام مذاکرات قبلی ديپلماتيک و توافقات با 

موفق ترين رقيب ست که چين پويا ترين و  اين بدين دليل.  گذاشته اندیدر نھايت به سوی چين معطوف شده، زير پا

دست قدرت ه امريکا از شکست صلح آميز ، اما تحقيرآميز اقتصادی ب. جھانی امريکاست/ۀاقتصادی جھانی بر ُسلط

.    گذشته رشد داشته استۀاقتصاد چين بيش از سه برابر امريکا در دو دھ. »رنج برده است«آسيائی در حال ظھور 

 زيرساخت ۀ دولت اوباما توسعه داده شد، و سقوط کرد، بانک توسعو پس از ترويج توافق تجاری امريکا که توسط

 گذشته، در ۀدر طول دھ. خود جلب نموده استه  را بئی آسياوی و اروپائی ئچين، شماری از ھمراھان منطقه 

  .درفت داشته ان  اروپا رکود يا پسۀکه حقوق ھا و دستمزدھا در چين سه برابر شده اند، در امريکا و اتحادي حالی

اين .  دور يا نزديک از امريکا جلو بزندۀچه اين روند ادامه يابد، رشد اقتصادی چين تنظيم شده است که در آيندچنان

ی ئھسته ۀ البته اگر يک حمل... شود بناچار به عنوان پويا ترين  قدرت اقتصادی جھان  منجر به جايگزينی امريکا می

 دفاعی و راکتیھای  برنامه ای را جھت مدرن سازی توان سيستمجای تعجب نيست که چين . توسط امريکا نباشد

  . خود آغاز کرده استبحریامنيت 

طور ه شوند، ب جھت حمله به چين آماده می» تصميم نھائی«قطبی امريکائی برای  که حاميان جھان تک در حالی

حک  مقابله با رژيم پيونگ  مضۀی خود با ظرفيت ضربتی را به بھانئھای ھسته  راکتسيستماتيک پيشرفته ترين 

 ۀجھت تشديد تنش ھا، فرماندھی امريکائی حمالت سايبری را عليه برنام.  جنوبی نصب کرده اندیکوريايانگ  در 

 جنوبی برگزار یکوريا/واشنگتن تمرينات نظامی گسترده ای را با سئول.  شمالی آغاز نموده استیکورياموشکی 

 بالستيک خود با بُرد متوسط در راکتھایچھار عدد از » آزمون« ی را به  شمالیکورياجھت ارتش  کرده، و بدين

 یکورياواشنگتن تالش دولت چين را جھت آرام کردن اوضاع و متقاعد ساختن .  جاپان تحريک کرده استبحيرۀ

ی ئھای ھسته   سالحۀشمالی به مقاومت در برابر اقدامات تحريک آميز امريکا در مرزھايش و حتی کاھش برنام

  .ھا، ناديده گرفته است آن

کند که پاسخ عصبی پيونگ يانگ به مانور نظامی تحريک آميز واشنگتن  ماشين تبليغات جنگی امريکا ادعا می

مدرکی بر جنون رھبر « و »  جنوبییکورياتھديد به «، ھردو ) شمالییکوريادر مرز » بچه عقاب«ملقب به (

که به غلط (ھای سيستم تاد خود را  امريکا موشک.  دادن چين استدرنھايت، قصد واشنگتن ھدف قرار. »ھاست آن
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يک سيستم نظارتی و تھاجمی که جھت ھدف گرفتن شھرھای .  جنوبی نصب کرده استیکوريادر ) گداری شده نام

 شمالی، یکوريا ۀبا استفاده از بھان. کند  چين و روسيه را تکميل میبحری ۀبزرگ چين طراحی شده و محاصر

 پوشش آن ۀدامن.  جنوبی نصب شده استیکوريافاعی تاد با ظرفيت رسيدن به قلب چين در چند دقيقه در سيستم د

ھای سيستم تاد به گونه ای خاص طراحی شده اند  راکت. ست ھای مردم چين  از  سطح زمين کيلومتر٣٠٠٠بيش از 

  . دفاعی چين را شناسائی و نابود سازدراکتیکه توان 

ھای تھاجمی امريکا محاصره شده است و  راکت جنوبی، اکنون خاور دور روسيه با یکوريار با نصب سيستم تاد د

  . کند افزايش توان نظامی امريکا را در غرب تکميل می

 و با توجه به –ست اقطبی به دولت جاپان که در صدد افزايش توان نظامی خود ھای جھان تک ستستراتيژيپيوستن 

.  ھا و چينی ھا  بسيار نگران کننده  استئیکوريای ھا در منطقه، اوضاع برای  خشونت و وحشيگری جاپانۀسابق

، و بازی مجدد تھاجم امپرياليستی جاپان و » گيرانه  پيشۀحمل«يابی به توان نظامی برای يک  وزير دفاع جاپان دست

، اما چين ھدف »کند ره میاشا«  شمالییکورياجاپان به . نھاد کرده است  و منچوری را پيشکوريابه بردگی کشاندن 

  .واقعی است

 تاد امريکائی را در سرزمين راکتی جنوبی بالفاصله نصب سيستم یکوريا ۀرژيم عميقاً فاسد و مطيع کورکوران

 جنوبی حاضرست که روابط اقتصادی حياتی یکوريامطيع » دولت نامرئی«واشگتن متوجه شد که . خود پذيرفت

 تجاوز ۀبه ازای خدمت به برنام. ست  جنوبییکورياترين شريک تجاری  ين بزرگچ:  قربانی کندبيجينگخود را با 

حتی اگر . شود  جنوبی در تجارت، سرمايه گذاری و اشتغال متحمل ضررھائی مییکوريا امريکا به چين، ۀآيند

 جنوبی یاکوري سيستم تاد خود را از راکتی جنوبی سياست خود را عوض کند، امريکا تأسيسات یکوريادولت جديد 

 زيادی روابط اقتصادی و سرمايه گذاری خود را با برخی از ۀ خود، به اندازۀنوبه چين، ب. کند خارج نمی

توريسم، مبادالت فرھنگی و علمی، توافقات .  جنوبی قطع کرده  يا کاھش داده استیکورياھای  ترين شرکت بزرگ

  .رو شده انده  با تعطيلی روب جنوبییکورياتر، اکثر صادرات صنعتی  تجاری و از ھمه مھم

که با استيضاح و زندان مواجه ( جنوبی درگيرش بود یکوريادر ميان يک رسوائی سياسی بزرگ که رئيس جمھور 

 جنوبی را در افزايش توان یکوريا ۀطرز وحشيانه ای مردم بيچاره ، و ائتالف نظامی بين جاپان و امريکا ب)است

در اين روند سئول روابط صلح آميز اقتصادی خود را با چين تھديد . استتھاجم نظامی عليه چين شريک کرده 

ُ یکوريامردم . کند می ی ئھستند، اما خودشان را در خطوط مقدم يک جنگ ھسته » طرفدار صلح« جنوبی عمدتا

  . بالقوه می بينند

کنند که  اکنون ادعا میچينی ھا .  دفاعی خود بوده استراکتیپاسخ چين به تھديد واشنگتن، افزايش عظيم توان 

 تاد امريکا در راکتیھای سيستم  ھا توان تخريب سريع پايگاه چه از طرف امريکا تحت فشار قرار گيرند، آن ن چنا

ھای خود را تعديل و بازسازی   جنوبی، کارخانهیکورياچين جھت جبران واردات صنعتی .  جنوبی را دارندیکوريا

  .کند می

  

  نتيجه گيری

ست، جايگزين  اھای توھم آميز خود ستراتيژیگير  چنان پی گونه که ھم قطبی امريکا ھمان جھان تکظھور و سقوط 

  .ھای دائمی دولت نشده است دستگاه
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قطبی به تحريک خود جھت فتح نظامی جھانی با ھدف قرار دادن روسيه و چين  در مقابل، ھواداران جھان تک

ھا در  آن.  اقتصاد جھانی امريکا ھستندۀھا و کاھش ُسلط شکست جنگھا علت  شتاب داده اند، و اصرار دارند که آن

 عراق را نابود سازد و بيل  پدر، توانست-که جورج بوش  ھستند، زمانی١٩٩٠ھای  سال» دوران طالئی«توھمات 

  .ن با مصونيت کامل از مجازات، شھرھای يوگسالوی را بمباران کردکلينت

انست اتحاد جماھير شوروی را تجزيه و تخريب کند، جدائی خشونت آميز قطبی تو گذشت آن دورانی که جھان تک

ھای شوروی سابق را در آسيا و قفقاز تأمين مالی نمايد و انتخابات تقلبی را برای دست نشاندگان دائم الخمر  رژيم

  .خود در روسيه  رھبری کند

ييرات سريع و عميق در روابط قدرت در ھا و کاھش رشد و رکود اقتصادی امريکا راه را برای تغ باليای سياست

  .قطبی را از بين برده است جھان تک» قرن امريکائی« گذشته ايجاد کرده است، و ھرگونه توھم به ۀطول دو دھ

ھا براين باورند  ن آ. ماند ش باقی میھای امنيتی دائم دولتی و نخبگان ی دستگاهژقطبی در واشنگتن ايدئولو جھان تک

» باغ بھشت «دھد که مجدداً  ھا اجازه می ل مالی در داخل به آنو در خارج از کشور و کنتر میھای نظا که پيمان

  .دست آورنده جھان تکقطبی ازدست داده خود را ب

ھا  را تحت  پويائی ضروری و رشد اقتصادی، آن. گران جديد ضروری جھان چندقطبی ھستند چين و روسيه بازی

  .ھای مستقل جايگزين را پرورش دھند رھا و دولتفشار قرار داد تا با موفقيت، بازا

قطبی  را به جنون جنگ ھسته  ست، که واقعيت غيرقابل بازگشت جھان امروز، حاميان جھان تک  اين کامالُ روش

ھا کامالً روشن و جھانی اند؛ ابزارھای نظامی  ھا بی نھايت دروغ و پوچ ھستند؛ ھدف بھانه! ی جھانی کشانده استئ

 به مثل وحشتناک چين و روسيه نيز آماده دفاع  و هست؛ اما توان دفاعی و مقابل ب در دسترس آنانتھاجمی مخر

  .پاسخ قاطعانه اند

قطبی  و جنون خطرناک امپرياليسم روبه  دولت جھان تک» ی جھانیئبرنده شدن در جنگ ھسته «در برابر توھم 

  .دھد  ارائه می  حياتیتقابليا تسليم مردم امريکا ست، مقاومت  زوال که مايل به راه اندازی جنگ مخرب جھانی

*****  

ثر برای ؤشود، مدلی م نيز شناخته می»  قمری يا بازی عقاب و کبوتر–بازی  شاھين  ھای بازی جوجه که با نام«*

 يک از دو بازيکن تمايلی که ھيچ ست که در حين اين قانون بازی اين. ست  بازیۀبررسی تالقی دو بازيکن در نظري

  :ادامه در  ويکی پديا...کدام تسليم نشوند و ست که ھيچ به تسليم شدن در مقابل ديگری را ندارد، بدترين نتيجه اين
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