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  تی يری ميسان :نويسنده
   و يادداشت پورتال-Sylvia Bejanian - سيلويا بيژنيان: برگردان از

  ٢٠١٩ جنوری ٠١

  
  

  فرامليتی نمی باشداياالت متحده حاضر به مبارزه عليه سرمايه گذاران   

اياالت متحده به . نرال متيس نشان از لغزش نظم جھانی دارد جخروج اياالت متحده از سوريه و افغانستان و استعفای 

اين کشور ديگر حاضر نيست برای منافع سرمايه . لحاظ اقتصادی و نظامی ديگر از جايگاه اول برخوردار نمی باشد

ان سابق  و ھمچنان متحدشد در حال فرو پاشی است  حادھا که توسط آنھا رھبری میات. گذاران فرامليتی مبارزه کند 

  .آنھا قدرت گيری روسيه و چين را نمی خواھند پذيرا باشند 

  ٢٠١٨مبر  دس٣١ /) سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

يای ؤمپ حاضر نيست شھروندانش برای تحقق ردونالد تر

  امپرياليستی سرمايه گذاران جھانی ھزينه کنند

ه از افغانستان و اعالم خروج بخشی از نيروھای اياالت متحد

. ئی بود ، مانند غرش رعد آسا٢٠١٨مبر  دس١٩سوريه در 

دفاع ، استعفای خود يک روز بعد از آن ، جيمز متيس ، وزير 

 ، اين دو ترمپن پرزيدنت اخالف بيانات مخالف. را اعالم کرد 

ديگر احترام می گذارند  و مخالفت آنھا بر  نفر ھمچنان به يک

اياالت متحده در برابر . سر خروج نيروھا نمی باشد ، بلکه متوجه عواقبی است که با اين خروج بايد با آن مواجه شوند 

  .رفته که نشان از يک گسست دارد و باعث لغزش در جھان خواھد شد انتخابی قرار گ

  . و متيس پرداختترمپھر مطلبی ، برای اجتناب از سوء تعبير ، بايد به شرايط و اھداف ھمکاری ھای ۀ پيش از ارائ
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ر يي تغاودر نظر داشت تا از سه شخصيت بارز نظامی که قدرت کافی برای  به کاخ سفيد،ترمپزمان ورود دونالد 

اما ، مايکل فلين ، جان کلی و به خصوص جيمز متيس صحنه را : مسير نيروھای نظامی را داشتند برخوردار باشد

 برای مشکلیھر سه تن از سربازان ارشدی ھستند که در دوران اوباما با . ترک کرده اند و يا در حال ترک آن می باشند

ژی جان نگروپونته را در به وجود آوردن گروھک ھای تروريستی که يستراتآنھا ] . ١[ حفظ موقعيت خود مواجه شدند

 برای حذف حمايت واشنگتن ترمپھر سه تن به ھمراه پرزيدنت ] . ٢[ در عراق جنگ افروزی می کنند ، نمی پذيرند

از نقش اياالت متحده در جھان تصور خاص خودشان را دارند  و با اين وجود آنھا . از عناصر جھادی تالش کرده اند 

  . اختالف پيدا کنند ترمپھمين امر باعث شده با پرزيدنت 

زمان آن فرا رسيده تا در ] . ٣[ که دور نگه داشته شده بود، از راه رسيد ، پس از آن ئیطوفان انتخابات ميان دوره

  .ارتباط با روابط بين الملل تجديد نظر شود 

  

  سوريه

ده از سوريه را عنوان کرد،  ، دونالد تارمپ مطابق تعھدات خويش خروج نيروھای اياالت متحاپريلزمانی که در ماه 

بلکه  ر دھند،يياين نيست که ھزاران نفر بتوانند جريان جنگ را تغ. پنتاگون او را ملزم به ماندن در اين منطقه نمود

  .تعادل نسبت به نفوذ روسيه و حمايت از اسرائيل بوده است ۀ موضوع مربوط به ايجاد وزن

 و رادارھای بسيار پيشرفته که با سيستم ٣٠٠- ھای اسراکته خصوص با اين وجود انتقال سالح ھای دفاعی روسی، ب

 سوريه غير قابل ئیازسه ماه پيش ، حريم ھوا] . ۴[  ھم زده را بء ھدايت می شوند ، تعادل قوا١ام۴خودکار پوليانا دی

 قادر امريکازمينی مزدوران ۀ ھر حمل :از اين رو حضور نظاميان اياالت متحده ارزش معکوسی پيدا کرده. نفوذ گشته 

  . جنگی استنيست از حمايت اياالت متحده برخوردار باشد ، چرا که بھای آن از دست دادن ھواپيماھای

در واقع روسيه در چندين مرحله از . با خروج نيروھای خود از منطقه ، پنتاگون از تحقير شدن در امان خواھد ماند 

به بيانی ديگر ، مسکو پس از  . ھای خود به آنھا و اسرائيل در سوريه سر باز زده استراکتافشای کدھای امنيتی 

 عنوان شده بود و در ھمان زمان ٢٠١٢و در سال يوريه که در کنفرانس ژنل سو غرب ، از کنترۀتحمل تکبر چندين سال

  .واشنگتن آن را زير پا گذاشت ، ممانعت کرد 

از مدت ھا پيش ، مسکو مطابق با قوانين بين الملل ، حضور اياالت متحده در سوريه را غير قانونی می داند و اين 

  .کشور می تواند در اين ارتباط از خود دفاع کند

  

 به نمايندگی ٢٠١٨مبر  دس١٧نرال آحارون حاليوا ، در ج

او از عمليات ارتش . از اسرائيل در مسکو حضور يافت 

اسرائيل در منطقه به ھمتای روسی خود خبر داد و در 

 ھای سوری را درخواست راکتتالشی بيھوده، کد امنيتی 

  .کرد 

  

  عواقب اين ماجرا

  .نگينی دارد پذيرفتن عقب نشينی از سوريه عواقب س
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   کشوربه اصطالح کردستان-يک 

 غرب برای به وجود آوردن مستعمره ای در شمال شرقی سوريه که به کردھا داده می شد ، ھرگز تحقق نخواھد ۀپروژ

که اين کشور به صورت اسرائيلی  آنھا برای آنۀ حمايت کم رنگ تر کردھا از اين پروژه ، باعث شده تا عقيد. يافت 

  . حضور داشته باشند ، از بين رفته است ١٩۴٨ به مانند يھوديان سال ئیر آن ميليشيادرآيد که د

 که در کنفرانس سور به وجود آمد  و ١٩٢٠ھمانگونه که تا کنون متذکر شده ايم ، کردستان تنھا در مرزبندی ھای سال 

ۀ تا چند ھفت اياالت متحده و فرانسه،] ۵[ .را در ترکيه و نه جای ديگر مشخص نمود قرار گرفته است  اين مرز ھا

قرار متحد ل ملل ووجود آورند  و آن را تحت کنترگذشته قصد داشتند کشور کردستان را در سرزمين ھای عرب به 

  رھبری خواھد نمود] ۶[ فرانسه برنارد کوشنر ،ۀ دھند که در آن وزير سابق امور خارج

  

  ژی سبروسکیيسترات - م دو

اين پروژه توسط .  تحقق نخواھد يافت "بزرگۀ خاور ميان" اياالت متحده از ده سال پيش، برای به وجود آوردن ۀپروژ

د ، که در آن ساختارھای دولتی در اين منطقه بوۀ و ھدف آن نابود سازی کلي آدميرال آرتور سبروسکی به وجود آمد

د و ھمواره ادامه دارد ، اما  آغاز شا افغانستان و ليبيازاين طرح ، که ] . ٧[ اسرائيل ، اردن و لبنان مستنثا می شدند

  . شود ءنتوانسته در سوريه اجرا

 سرمايه گذاران جھانی ، حتا سرمايه ، برای منافعاز اين رو ارتش اياالت متحده به خرج ماليات دھندگان اين کشور

  . نخواھد جنگيد - گذاران اياالت متحده 

  

  برتری نظامی اياالت متحده -سوم 

برتری نظامی اياالت متحده به وجود آمده بود ، ۀ گذر از اتحاد جماھير شوروی که بر پاينظم جھانی در دوران پس از 

فدراسيون . ايا کم نمی کند حتا اگر پذيرفتن اين مطلب سخت باشد، چيزی از صورت قض. اکنون نابود شده است 

از (می نيز مقام اول را دارد وقوی تر شده ، از لحاظ ات) ٢٠١۵از (، ھم اکنون به لحاظ قرار داد ھای معمول روسيه

ز دارد  و از قشون کمتری در خارج از که ارتش روسيه کمتر از يک سوم ارتش اياالت متحده سربا اين] . ٨[ )٢٠١٨

  .مرزھای خود برخوردار می باشد ، امپرياليست بودن مسکو را رد می کند 

  

  برندگان و بازندگان

انتقال سالح . جنگ عليه سوريه در ماه ھای آينده پايان خواھد يافت ، علت آن عدم وجود سربازان مزدور می باشد 

ر در جريانات را ييجنايات نقش داشته باشد، اما اميد تغۀ می تواند در ادام) ارک ک (توسط برخی از کشورھا از سوی 

  .نمی دھد 

 کشورمی باشند ١١۴بدون شک ، برندگان اين جنگ سوريه ، روسيه و ايران می باشند ، در حالی که بازندگان شامل 

مانند امارات . ارجی خود منتظر نماندند ر سياست خييبرخی از آنھا برای تغ.  ناميده اند"دوستداران سوريه"که خود را 

  . خواھد کردئیمتحد عربی که به زودی سفارت خود را در دمشق بازگشا

. وليت اين جنگ را به عھده دارند ؤدولت بوش پسر و اوباما مس. موضوع مربوط به اياالت متحده کمی پيچيده تر است 

 اين دو دولت را به ترمپ در کارزار انتخاباتی خود، دونالد اما. آنھا طراح آن و در کادر جھان تک قطبی عمل کردند 

 ترمپزمانی که دونالد . عدم حمايت از شھروندان اياالت متحده و ھمکاری با سرمايه گذاران فرامليتی متھم کرده بود 
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ن را از به مقام رياست جمھوری رسيد ، پيوسته تالش کرد تا کشورش دست از حمايت عناصر جھادی بردارد و سربازا

به قولی می توان او را از پيروزمندان اين جنگ ناميد ، چرا که باعث شده تا کشورش .  بزرگ بيرون بکشد ۀخاور ميان

برای او لزوم ھدايت نيروھای ارتش برای ] . ٩[ سسات فرامليتی کنار گذاشته شودؤاز پرداخت غرامت جنگی برای م

يت قرار دارد ، تا سيستم امپرياليستی را به طور کلی کنار بگذارد و کشورش را به سمت ودفاع از سرزمين خود در اول

  . کند تحوالت اقتصادی ھدايت

  

  افغانستان 

. از چند ماه پيش ، اياالت متحده به طور پنھانی با نيروھای طالبان وارد مذاکره شده تا آنھا را از افغانستان بيرون بکشد 

دور دوم مذاکرات، در امارات متحد عربی آغاز . ی خليلزاد در قطر برگذار شد نخستين دور از مذاکرات با سفير زلم

 نمايندگان اياالت متحده و طالبان ، عربستان سعودی و امارات متحد عرب و پاکستان نيز حضور به ھمراه. شده است 

  .نماينده ای از دولت افغانستان با اميد شرکت در اين جلسه به قطر سفر کرده است . دارند 

ۀ اين موضوع را به حادثاز ھفده سال پيش اياالت متحده و انگلستان افغانستان را اشغال کرده اند ، که به لحاظ رسمی 

و باز می گردد  و ھدف آن ين و ژني در برل٢٠٠١مذاکرات آنھا به سال  با اين وجود،. مبر مربوط می سازند  سپت١١

ۀ آنھا بھره برداری اقتصادی بوده ، که برای اين منظور نابودی کليۀ ايجاد ثبات در اين کشور نبوده است، بلکه خواست

  .اين نابود سازی ھر روز به وخامت اوضاع افزوده است . ساختارھای دولتی مد نظر قرار داشته 

مشاور امنيتی . بايد يادآوری نمود که مصيبت وارد شده بر افغانستان از زمان رياست جمھوری کارتر آغاز شده است 

 درخواست کمک *ونيستی افغانستانمسلمين و اسرائيل برای حمله به دولت کمالاو زيبينو برژنسکی از اخوان 

اما . رد تا بتواند نظم را کشور خود برقرار سازد دولت افغانستان از ترس، به اتحاد جماھير شوروی رو آو] . ١٠[ نمود

جنگی چھارده ساله به ھمراه جنگی داخلی روی داد که در ادامه انگلستان و اياالت متحده اين کشور را به اشغال خود 

  .در آوردند 

 برای  اعالم کرده که حضور نظامی اياالت متحده نمی تواند راه حلیترمپپس از چھل سال ويرانی ، پرزيدنت 

  .افغانستان باشد 

  

ول جدا سازی نيروھای نظامی اياالت متحده از عناصر جھادی شده، اما ائتالف موجود با ؤنرال جيمز متيس مسج

  . را نبايد از بين ببرداياالت متحده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  جايگاه امروزی اياالت متحده در جھان 

 که به طور ئیبا خروج نيمی از نيروھای اياالت متحده که به طور قانونی در افغانستان حضور دارند  و ھمچنين آنھا

وز تعداد ھفت ھن. انتخاباتی خود عمل کند ۀ  تصميم گرفته تا به وعدترمپغير قانونی در سوريه می باشند، پرزيدنت 

  .ھزار نيرو در اين مناطق مستقر می باشند 

  ] :١١[ استعفای خود نوشته آمده استۀ نرال ماتيس در نامجدر چارچوب نامه ای که 

ما ۀ يکی از عقايد اساسی من پيوسته آن بوده که قدرت ما به صورت يک ملت به طور تنگاتنگی با نيروی سيستم يگان"

که اياالت متحده به صورت ملتی است که وجود آن در جھان  با وجود آن. و ائتالفی که با متحدان خود داريم باقی بماند 

ثر اين نقش را بدون حفظ اتحادھای ؤ قابل اجتناب می باشد ، ما نمی توانيم منافع خود را حفظ کنيم و به طور مآزاد غير

به مانند شما من نيز گفته ام نيروھای نظامی اياالت متحده . م و نسبت به اين متحدان احترام قائل شويم ئي نماءمحکم ايفا

 برای حفظ امنيت مشترک به امريکاجای آن ما بايد از ابزار نيروی  هنبايد به صورت ژاندارم جھانی عمل کنند و ب

 کشور که در آنھا دموکراسی رعايت شده نيروی خود را در ٢٩. ثر متحدانمان اقدام کنيم ؤخصوص شراکت ھای م

 داعش با کمک ائتالفی که عليه. مبر عليه اياالت متحده نشان داده اند  سپت١١ۀ وليت مبارزه در کنار ما پس از حادثؤمس

   ."] ١٢[  دولت تشکيل شده ، اين موضوع را ثابت می کند٧۴

نيروھای اياالت متحده از افغانستان و سوريه ايراد نمی گيرد، اما پيامد آن که به بيان ديگر ، جيمز متيس از خروج 

. انحالل ائتالف به وجود آمده با اياالت متحده و امکان فرو پاشی سازمان ناتو را متذکر می شود : عبارت است از 

ه آنھا نشان بدھد که به اعمال خود برای وزير دفاع ، اياالت متحده بايد بتواند به متحدان خود اطمينان خاطر بدھد و ب

اياالت . اين در حالی است که برای رئيس جمھور اين قدرت باعث زوال خواھد بود . واقف است و قدرتی قوی تر دارد 

متحده تا کنون نخستين جايگاه اقتصادی خود را به خاطر چين از دست داده  و ھم اکنون قدرت نظامی آنھا در پس 

  .نھا نبايد مانند آدم يک چشمی در برابر کورھا عمل کنند و بھتر است به مشکالت خود بپردازند آ.روسيه قرار دارد 

او می داند کشوری بدون داشتن متحدين شکست خواھد . سان نظاميان دارد ه در اين رابطه جيمز متيس عملکردی ب

مواردی که ۀ و می خواھد کلي. ی باشد سسات مؤدگان من بيشتر شبيه به مديران و گردانترمپاما نظر دونالد . خورد 

  .باعث رکود و تھديد آنھا خواھند شد از ميان بردارد 
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  :يادداشت

  :کار داده ايم، می بايد باز ھم بيفزائيمھمان طوری که بارھا تذ

 مشتی مزدور و نه تنھا حاکميت کمونيستی نبود، بلکه گرانندگان آن١٣۵٧ ثور ٧ کودتای خونبار حاکميت برخاسته از-١

ًنوکر سوسيال امپرياليزم روس بودند، که با اضمحالل آن رژيم عمال به مثابۀ جاسوس در خدمت کشور ھای 

  .امپرياليستی قرار گرفتند

 به استناد اسناد پخش شده و واقعيت ھای تاريخی، ھيچ يک از زمامداران دست نشاندۀ روس، خواستار اشغال -٢

به ١٣۵٨ جدی ۶که به کمک طيارات و  تانکھای روسی در " ببرک کارمل"نکته را حتا اين . افغانستان نبوده است

  .المان با صراحت کامل اعالم داشته است" شپيکل"قدرت رسانيده شد، در آخرين مصاحبه اش با نشريۀ 
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