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  پروفسور جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
 ٢٠١٧ دسمبر ١٢

  ليست دشمنان امريکا
  چه کشورھائی در ليست اند؟: دشمنان امريکا

  ابينی ھ چشم اندازھا و پيش

  
 پروفسور جيمز پتراس

را جھت مقابله، حمله، تضعيف و سرنگونی دنبال » کشورھای دشمن«ًامريکا برای تقريبا دو دھه است، که ليستی از 

  . کرده است

 که متکی بر دو تفکر می باشد، ،در سطوح مختلف از شدت» کشورھای دشمن«اين تالش امپرياليستی جھت سرنگونی 

  . »تغيير رژيم«ويت و ميزان آسيب پذيری جھت عمليات  اولۀدرج: عمل کرده است

گاه آن در ليست اھداف برتر در تالش امريکا جھت سلطه  و جای» کشور دشمن«تمرکز اين مقاله بر ضوابط تعيين 

  .است» موفقيت آميز«چنين آسيب پذيری آن جھت يک تغيير رژيم  تر، ھم جھانی بيش

  .نمائيم ی امپرياليستی آينده را نتيجه گيری میما با بحث، چشم انداز واقعی گزينه ھا

  

  امريکا) با اولويت باال(دشمنان درجه يک 

ھای امپرياليستی جھت تشخيص دشمنان درجه يک، معيارھای نظامی، اقتصادی و سياسی را درنظر  ژيستيسترات

  .گيرند می

  :امريکا قرار دارند» ليست دشمنان«کشورھای زير به ترتيب در اولويت 
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. ی استئ متعادل ھسته ۀ جھانی امريکا، دارای يک وزنۀ بدين دليل که قدرت نظامی آن، در برابر سلط  روسيه،- )١(

دارای منابع گاز . دارای يک نيروی عظيم مسلح و بخوبی مجھز شده است که در اروپا، آسيا و خاورميانه حضور دارد

و ائتالفات ژئوپوليتيک رو به رشد آن مانع گسترش و نفت جھانی ست که از تھديد اقتصادی امريکا محفوظ است 

  . امريکاست

 به دليل قدرت اقتصادی جھانی و آزادی عمل رو به رشد در تجارت، سرمايه گذاری و شبکه ھای فن آوری  چين،-)٢(

 که جھت  جنوبی چينبحيرۀويژه با توجه به حفاظت از منافع خود در ه توانائی نظامی دفاعی رو به تزايد چين، ب. خود

  .مقابله با برتری امريکا در آسياست

ی و موشک ھای باليستيکی، سياست ئبه دليل توانائی ھسته ، )ورياجمھوری دمکراتيک خلق ک( شمالی وريایک -)٣(

ھای نظامی امريکا در  گاه ژيک خود، به عنوان تھديدی برای پایيھای مستقل خارجی قوی و موقعيت ژئوپوليتيک سترات

  .ی واشنگتن به شمار می آيدئان و نيابتی ھای منطقه آسيا و متحد

محور را در امريکای   ليبرال امريکا-  سياسی خود، مدل نئو–ھای اجتماعی  دليل منابع نفتی و سياسته  ب ونزوئال،-)۴(

  .نبرد فرا می خواندالتين به 

ی امريکا، ئ منطقه ۀد در خاورميانه، سلطدليل منابع نفتی، استقالل سياسی و ائتالفات ژئوپوليتيکی خوه  ب ايران،-)۵(

  . گر آلترناتيوی مستقل است  و نشانزير سؤال می برداسرائيل و عربستان سعودی را 

ژيک خود در خاورميانه، حزب حاکم ملی گرای سکوالر و ائتالفات خود با ايران، يبه دليل موقعيت سترات سوريه، -)۶(

يه طرح ھای امريکا و اسرائيل جھت بالکانيزه کردن خاورميانه به فلسطين، عراق و روسيه، وزنه متعادلی عل

  .ديگرند  قومی ست که در حال جنگ بايک–ی ئکشورھای  کوچک قبيله 

  

  :امريکا) با اولويت متوسط(دشمنان درجه دو

ھای  يمگزين خود در تضاد با رژ دليل سياست ھای مستقل خارجی و سيستم اجتماعی و اقتصادی جایه  ب کوبا،-) ١( 

  .گيرد محور در کارائيب، امريکای مرکزی و جنوبی قرار می نئوليبرال امريکا

مديترانه و آرايش قدرت دولت ائتالف با حزب سياسی، حزب ) منطقه(ژيک خود در يدليل موقعيت ستراته  ب لبنان،-)٢(

ن اکمک به شکست مزدورهللا، که جھت حفاظت از استقالل ملی لبناان از طريق دفع ارتش متجاوز اسرائيل و 

 مدنی لبنان ۀدليل اثبات توانائی ميلشای خود، نفوذ روزافزونی در جامعه القاعده در کشور ھمسايه سوريه، و ب/داعش

  .دارد

 سعودی ۀ تحميل شدۀرھبری حوثی ھای مخالف دولت دست نشاند دليل استقالل خويش، جنبش ملی گرا بهه  ب يمن،-)٣(

  .ايرانچنين روابط خود با  و ھم

  

  امريکا) با اولويت کم تر(دشمنان درجه سه 

دليل اتخاذ سياست خارجی مستقل خود، حمايت از دولت چاوزيستی در ونزوئال و ھواداری از اقتصاد ه  ب بوليوی،-)١(

  .متنوع؛ ثروت معادن و دفاع از ادعاھای ارضی مردم بومی

  . و انتقاد از تجاوز امريکا عليه کوبا و ونزوئالدليل اتخاذ سياست خارجی مستقل خوده ،  ب نيکارگوئه-)٢(
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 نظامی، تحريکات ۀاز طريق تحريم ھای اقتصادی، محاصر) درجه يک(دشمنی امريکا نسبت به دشمنان با اولويت باال

  . شود ، روسيه، ونزوئال، ايران و سوريه بيان میورياھای تبليغاتی شديد نسبت به جمھوری دمکراتيک خلق ک و جنگ

در عوض، امريکا جھت . مند بازار جھانی چين، اندکی تحريمات اعمال کرده است دليل ارتباطات قدرته کا بامري

  .شود طلبان و تبليغات خصمانه شديد متکی می  نظامی، تحريک جدائیۀبرخورد با چين به محاصر

  

  دشمنان برتر، آسيب پذيری کم و توقعات غيرواقعی

ونزوئال . ژيک محدودی ھستنديھای سترات واشنگتن دارای آسيب پذيری» ه يکدشمنان درج«به استثنای ونزوئال، 

گاه ھای مھمی که در امريکا واقع  جھت آسيب پذيرترين است که وابستگی باالئی به درآمدھای  نفتی دارد و پااليش بدين

لی وجود دارند، که ھمه ھای مخالف داخ عالوه، گروهه ب. شده اند، و سطوح باالی بدھی ھای آن، مشرف به غفلت است

دليل خصومت رھبری ه کنند، و انزوای روبه رشد کاراکاس با امريکای التين ب به عنوان دست نشاندگان امريکا عمل می

  .  ستو، برزيل، کلمبيا و مکزيکارجنتاينشده توسط دست نشاندگان مھم امريکا، 

مند آن به کشورھای ھمسايه و  ژيک قدرتياتی سترئقدرت نظامی منطقه : تر آسيب پذيرست ايران به مراتب کم

گزينی  رغم وابستگی خود به صادرات نفت، ايران بازارھای جای علی.  مذھبی مشابھی مرتبط است–ھای ملی  جنبش

کاران بنيادی امريکا و  طور نسبی از حمالت طلبه مانند چين، و آزاد از باج سبيل دادن به امريکا توسعه داده است که ب

  .اروپا محفوظ است ۀاتحادي

 تحميلی بر رژيم و جمعيت غيرنظامی آن،  ھای فلج اقتصادی ناشی از تحريمرغم   ، علیورياجمھوری دمکراتيک خلق ک

 نظامی امريکا دارد و برای دفاع از خود ھيچ نگرانی نشان ۀبازدارنده در برابر حمل) عامل(را به عنوان يک » بمب«

 با حمالت داخلی قابل توجھی از مخالفان ورياان و نه جمھوری دمکراتيک خلق کخالف ونزوئال، نه اير. نداده است

چنين نباشد که جناب   شمالی اينوريایشايد ک. (رو نيستنده داخلی مسلح يا حمايت مالی شده از طرف امريکا روب

 ان جی –ھای غيردولتی  انسبزھا و بنفش ھا و سازم(داند که در داخل  ًپرفسور پتراس می گويد، اما احتماال ايشان نمی

، و در خارج سازمان مجاھدين خلق، و برخی ديگر از ...)اصطالح حقوق بشری  وه ُاوھا و برخی از تشکل ھای ب

 خودخوانده در تبعيد ناصطالح چپ، از جمله برخی از نمايندگاه و حتی ب) تفاله ھای سلطنت طلب(گرا  نيروھای راست

ھای اسرائيلی و شيوخ مرتجع  گرفته تا صھيونيست) کاخ سفيد(ره از عموسام ُاقليت ھای کرد، بلوچ، عرب و غي

گيرند،  مند ايرانی و خارجی پول و کمک مادی و معنوی می عربستان سعودی، امارات و کويت و بحرين و افراد ثروت

نتقاد نه به جھت حمايت اين البته، ا. دانند ًکه خود رھبرانشان رسما اعالم می کنند و اين عمل شنيع را ننگ نمی طوریه ب

چه که  قول معروف، آنه ب! ايرانی/ ناتوئی–اسالمی ست و نه جھت افشای اپوزيسيون پنتاگونی . از رژيم منفور ج

  ). م–!ست چه جاجت به بيان است؟ عيان

مسلح بزرگ و يک نيروی ) آی سی بی ام(ھای قاره پيما راکتی، ئھای ھسته   سالح–روسيه دارای توانائی کامل نظامی 

مسکو از لحاظ سياسی نسبت به .   که جھت جلوگيری از ھر تھديد نظامی مستقيم امريکاست–بخوبی آموزش ديده  دارد

مورد حمايت غرب آسيب ) ُان جی او(ھای غيردولتی  تبليغات مورد حمايت امريکا، احزاب سياسی مخالف و سازمان

ن و وال استريت متصل ھستند، عليه ابتکارات اقتصادی مستقل، ھای ميلياردر روسيه، که به لند اليگارش. پذيرست

  .سازند مقداری فشار وارد می
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 از زمان تحميل  اما روسيه به بازارھای غربی بھره برداری کرد،ۀ محدودی، از وابستگی اوليۀتحريمات امريکا تا درج

خود به آسيا و تقويت وابستگی داخلی خود  رژيم اوباما، مسکو با توسل به تنوع بازارھای ۀرحمان تحريمات سخت و بی

  .پاسخ گفته استثری به تعرض واشنگتن ؤطور مه در کشاورزی، صنعت و فن آوری باال، ب

تھديدات ضعيف جھت . تاز اقتصاد جھان است ست و در مسير تبديل شدن به پيش چين دارای يک اقتصاد جھانی

چين با گسترش قدرت بازار .  را مرعوب سازدبيجينگکه   ضعف واشنگتن است تا اينۀدھند تنھا  نشان» تحريم«

ژيک خود و طرد وابستگی به دالر با تحريکات نظامی امريکا مقابله کرده ياقتصادی خود، افزايش توانائی نظامی سترات

  .است

ای ھا انسجام داخلی و شبکه ھ آن:   نيستند مستقيم آسيب پذيرۀکشورھای دشمن درجه يک واشنگتن نسبت به حمل

ًکه با تحميل ھزينه ھای کامال غيرقابل قبول بر امريکا،  دھند، در حالی اقتصادی خود را حفظ می کنند و يا افزايش می

  .دھند  مستقيم ارتقاء میۀتوانائی نظامی خود را جھت ھر حمل

شمنان درجه يک خود ند که بر حمالت تدريجی، ثانوی و نيابتی با نتايج محدود عليه دادرنتيجه، رھبران امريکا مجبور

  .متکی باشند

  وريایُ و ونزوئال را با چشم انداز مشکوک موفقيت در ککورياواشنگتن تحريمات عليه جمھوری دمکراتيک خلق 

ايران و روسيه به آسانی می توانند بر مداخالت نيابتی غلبه . کند شمالی و احتمال پيروزی در مورد کاراکاس تشديد می

ھا تبليغ  توانند فارس ھا را اذيت و آزار دھند، عليه آن ا، مانند عربستان سعودی و اسرائيل، میيابند و متحدان امريک

تواند نيروھای  سرعت می ھا از يک جنگ تمام عيارعليه ايران که به کرده و آنان را توبيخ و سرزنش نمايند، اما آن

ھای ارتش و مردم  رغم مخالفت مجبورشده اند که باھم کار کنند تا علیھا  ترسند و آن رياض و تل آويو را نابود کند، می

سعودی و اسرائيل . سياسی فاسد امريکا را تحريک به جنگ نمايند) استابليشمنت(خسته از جنگ امريکا، دستگاه 

 دارند، اما موضوع توانند مردم يمن و غزه را که ھيچ توانائی جھت مقابله به مثل ندارند، بمباران کنند و گرسنه نگه می

  .کند برای تھران فرق می

 روسيه در تئاتر انتخاباتی فاسد امريکا چرند بگويند و از ۀ مداخلۀن در واشنگتن می توانند دربارامداران و مبلغ سياست

ه و توانند  با نفوذ روزافزون روسيه در خاورميان ھا نمی حرکات جھت بھبود روابط ديپلماتيک عقب نشينی کنند، اما آن

  .ويژه چين جوابی ارائه دھنده تجارت در حال گسترش روسيه با آسيا، ب

در ميان  . نداامريکا غيرقابل دسترس و آسيب ناپذير» درجه يک«طور خالصه، در سطح جھانی، کشورھای دشمن ه ب

اندازه مداران منطقی در واشنگتن بيش از  ست جھت ظھور ھرگونه سياست جنگ سخت نخبگان درون امريکا، ممکن

ھای سنجيده ای از سازش مناسب با  ژيک و سياستيھای سترات بين بود تا کسانی پيدا شوند که بتوانند اولويت خوش

  .واقعيت ھای جھانی را بازنگری نمايند

  

  ھا و انتظارات ھای متوسط و کم، آسيب پذيری اولويت

درجه (و کم اولويت ) درجه دوم( اولويت متوسط تواند مداخله کند و شايد ھم خسارت جدی بر کشورھائی با واشنگتن می

  . امريکا وجود دارند) در مقياس کامل( تمام عيارۀحال، چندين موانع در برابر حمل با اين. وارد سازد)  سوم

. يمن، کوبا، لبنان، بوليوی و سوريه کشورھائی نيستند که بتوانند صف بندی اقتصادی و سياسی جھانی را شکل دھند

تواند دراين کشورھای آسيب پذير ضمانت کند، تغييرات مخرب رژيم با نابودی  که امريکا می اریترين ک بيش
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 سياسی بزرگ، با ۀکه با يک ھزين... چاره است  بیۀھا پناھند ھا، و ايجاد ميليون ھا و کشتار بسياری از انسان زيرساخت

   .راه است ھای شديد اقتصادی ھم بی ثباتی طوالنی و با ضرر و زيان

  

  يمن

اما، چه کسی .  يمن اصرار ورزدۀتواند جھت پيروزی کامل رژيم سلطنتی سعودی بر مردم گرسنه، و وبا زد امريکا می

رغم صدھا ميليارد دالر  برد؟ عربستان سعودی در ميان يک تغيير و تحول فاحش  در کاخ سلطنتی است و علی نفع می

  و اگرھم اشغال. عمال نمايداظامی قادر نيست که ھژمونی خود را ھای ن گاه ناتوئی، مربيان و پای/سالح امريکائی

ويژه از کشوری فقير و ويران شده، و از لحاظ ه ُاستعماری باشد، پرھزينه است،  که از لحاظ منافع اقتصادی، ب

  . گردد جغرافيائی ايزوله مانند يمن، سودی حاصل نمی

  

  کوبا

ھا قادر به  آن. شود ی است که توسط يک ميليون مليشای عضو حمايت میئمند بسيار حرفه  کوبا دارای  يک ارتش قدرت

 امريکا به کوبا نياز به اشغال طوالنی ۀحمل. توانند روی حمايت بين المللی حساب کنند مقاومت طوالنی مدت ھستند و می

ۀ  و تحميل دوباردھه ھا تحريمات اقتصادی کارائی نداشته است. مدت دارد و دارای زيان و ضررھای سنگينی است

  .گری تأثيری نداشته است ھای کليدی رشد گردش مپ بر بخشھا توسط تر آن

 تجار کشاورزی ندارد، که کوبا را به عنوان ۀھای عمد مپ ھيچ اثری بر گروهرئيس جمھور تر» خصومت نمادين«

در ( مستقيم امريکا ۀف مداخلمخال» کوبائی ھای خارج از کشور«اصطالح ه اکنون بيش از نيمی از ب. بازاری می بينند

  .ھستند) کوبا

ی را ارائه دھد، اما ئتوانند برخی از نکات تبليغاتی حاشيه  ھای غيردولتی حمايت مالی شده توسط امريکا می سازمان

ھای پزشکی عمومی عالی  ، آموزس و پرورش و مراقبت»اجتماعی«توانند حمايت مردمی برای اقتصاد متنوع  ھا نمی آن

  .خارجی مستقل کوبا را واژگون سازندو سياست 

  

  لبنان  

حال،  با اين. توانند لبنان را بی ثبات سازند  اقتصادی مشترک امريکا و سعودی، و بمب ھای اسرائيلی میۀ محاصر

تھاجم طوالنی مدت و  جنگ تمام عيار اسرائيل منجر به از دست دادن جان يھوديان و تحريک ناآرامی ھای داخلی 

 اقتصادی سعودی، ۀمحاصر. تواند بمباران ھای اسرائيلی را تالفی کند  است که می راکتھائیب هللا دارایحز. شود می

، که در آن حتی اواشنگتن به ليبي» تھاجم«. کند ويژه توده ھای شيعه و مسيحی لبنان را راديکال میه گرايان لبنانی، ب ملی

ً مخرب در دراز مدت، باعث ھرج و مرج کامال زياد در دھد که حمالت يک سرباز امريکائی کشته نشد، نشان می

  .شود سراسر قاره می

کند و جنگ را به  ً سعودی، لبنان را کامال نابود خواھد کرد، اما منطقه را بی ثبات می– اسرائيلی –يک جنگ امريکائی 

 ۀتر پناھنده نا اميد  را روان  بيشھا نفرد و سيل ميليون. کشاند ً سوريه، ايران و احتماال به عراق می–کشورھای ھمسايه 

  . اروپا خواھد کرد

  

  سوريه
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. ھا گرديد  سعودی در سوريه شکست ھای جدی خورد و باعث از دست رفتن آبروی سياسی آن–جنگ نيابتی امريکا 

ی  سوريه حاکميت خود را حفظ نمود و دارای يک  نيروی مسلح مل. دست آورده ھا و متحدانی ب گاه روسيه نفوذ، پای

 ۀتحت محاصر« ساختگی ۀھائی را در چند منطق گاه تواند سوريه را تحريم کند، پای واشنگتن می.  جنگی گرديدۀباتجرب

طور گسترده به عنوان يک ه روی کند و ب پيش) بن بست(تواند فراتر از يک پات  چنگ بياورد، اما نمیه ب» ُکردھا

  .شود گر ديده می مھاجم اشغال

روی قدرت  در ليست دشمنان امريکاست، اما جھت پيش) درجه دو(چنان يک دشمن متوسط  و ھمسوريه آسيب پذيرست 

دھد، که مستعد به   ُ ناپايدار کردھا، چشم اندازھای کمی ارائه میۀامپرياليستی، فراتر از برخی روابط محدود با محاصر

  .جنگ خونين طرفين، و خطر بزرگ انتقام گيری از طرف ترکيه است

  

   و نيکاراگوئه بوليوی

ی ئمداران منطقه  سياست. ھستند) درجه سوم(تر بوليوی و نيکاراگوئه در ليست دشمنان امريکا، از آزاردھندگان کوچک

عالوه، ھر دو رژيم در ه ب. کنند ی تمرين نمیئامريکا متوجه شده اند که  ھيچ کشوری برای قدرت جھانی يا حتی منطقه 

ھای چندمليتی مرتبط با  مند و شرکت ھای داخلی بانفوذ و قدرت ده اند و با اليگارشھای راديکال را رد کر عمل سياست

  .زيستی دارند امريکا ھم

ھای   کل نفوذ امريکا در سازمان دولتًايبھا، که اغلب جھت مصرف داخلی ھستند، توسط تقر انتقادات سياست خارجی آن

رسد که امريکا لفاظی ھای اين دشمنان  نظر میه ب. شود نثی میھای اصلی نئوليبرال در امريکای التين خ امريکا و رژيم

ی سوسياليستی ئھای ناسيوناليست راديکال يا توده  که بخواھد خطر فوران احيای جنبش کند تا اين ی را تحمل میئحاشيه 

  .را در الپاز يا ماناگوا تحريک کند

  

   نتيجه گيری

سازد که حتی در ميان کشورھای آسيب پذير شانس محدودی از  واشنگتن، آشکار می» ليست دشمنان«مختصر ۀ مطالع

 قدرت را  ۀروشن است، که در اين استنتاج از شکل قدرت جھانی، پول و بازارھای امريکا معادل. موفقيت وجود دارد

  .تغيير نخواھد داد

ھا  در  کنند، اما آن ده میمتحدان امريکا، مانند عربستان سعودی، مقادير ھنگفتی از پول صرف حمله به کشور ويران ش

مند، مانند چين، روسيه و ايران،  دشمنان قدرت. سازند خورند، بازارھا را نابود می ھا شکست می که در جنگ  حالی

  .دھند  قابل پيش بينی به پنتاگون، چشم اندازھای ناچيزی از پيروزی ھای نظامی ارائه میۀپذير نيستند و در آيند آسيب

، ورياھای اقتصادی شکست خورده اند و نتوانسته اند که دشمنان را در جمھوری دمکراتيک خلق ک ھا، يا جنگ تحريم

 يک –برای امريکا به قيمت از دست دادن اعتبار، پول و بازارھا » ليست دشمنان«. روسيه، کوبا و ايران رام کنند

گذشت . ت گندم از امريکا فراتر رفته استروسيه اکنون در توليد و صادرا.  بسيار ويژه، ھزينه برداشته استۀترازنام

  .روزھائی که صادرات کشاورزی امريکا  بر تجارت جھانی از جمله تجارت با مسکو برتری داشت آن

ثر جھت مقابله با رقبائی که دارای اقتصادھای پويا و آمادگی ھای ؤھای م نوشتن ليست دشمنان آسان است، اما سياست

  .ستمند ھستند، دشوار نظامی قدرت
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 واقعيت ھای جھانی ۀ خود را باز يابد، که در درون محدودۀتواند مقداری از اعتبار از دست رفت امريکا در صورتی می

ُ برد  –ُ ثابت قدم باقی بماند، از يک دستورکار برد ۀًکه در يک بازی کامال رقابتی يک بازند جای اينه عمل کند و ب

  .پيروی نمايد

رفته، روابط مالی،  افقات تجارتی دوجانبه ای را با چين  برقرار سازند، که فن آوری پيشتوانند تو رھبران منطقی می

توانند توافقات مشترک صلح و  رھبران منطقی می. دھند کشاورزی و تجارتی را با توليدکنندگان و خدمات توسعه می

 حزب هللا لبنان  و سوريه – ايران -روسيه ) ائتالف(اقتصادی را در خاورميانه توسعه دھند، و واقعيت محور مقاومت 

  .رسميت بشناسند را به

شود و توسط رھبران غيرمنطقی، ديوانه ھای  چنان نوشته می واشنگتن ھم» ليست دشمنان«شود،  گونه که ديده می ھمان

  .شود ھای موجود تحميل می  بدون قبول واقعيت–ھراس خود در حزب دمکرات  حامی اسرائيل و روس

ھا فاقد آن ھستند، يک رھبريت  که آن خوبی شناخته شده است، چيزیه ھا، ليست دشمنان داخلی بلند و ب یبرای امريکائ

  .کارست گزين ساختن اين مجموعه از رھبران فريب سياسی غيرنظامی جھت جای

  

  : نويسندهۀدربار

  .استجامعه شناسی دانشگاه بينگھامتون، در نيويورک ) بازنشسته(جيمز پتراس، استاد بارتل 
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