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اختالفات جھانشمول در سياست امريکا

.
اروپا از اجرای فرمانھای ناتو طفره رفت
سناتور جان مک رئيس کميتۀ امور نظامی سنای امريکا گفت که واشنگتن جداً در کاربرد بمب ھای خوشه ئی در
اوکراين مقصر است زيرا به آن کشور انواع الزم تسليحات تحويل نداده .مک کين در مصاحبه با راديو اسپوتنيک
اظھار کرد» :گمان میکنم که اگر ما سالح ھای مورد نيازشان را می داديم آنھا مجبور نبودند به بمب ھای خوشه
ئی متوسل شوند« .قبالً مک کين اعالم کرده بود که کاری خواھد کرد تا حتا خالف ميل پرزيدنت بارک اوباما به
اوکراين تسليحات فرستاده شود.
ولی امروز در زمينۀ بيانات مک کين و فرماندھان ناتوئی در بارۀ تسليح اوکراين عقايد کامالً ديگری ھم به گوش
می رسد .جوزف بايدن معاون رئيس جمھور امريکا در آستانۀ بازديد خود از اروپا اعالم کردکه حل نظامی بحران
در شرق اوکراين وجود ندارد و تحويل سالح ھا به آن کشور را غير ممکن دانست.
به عقيدۀ خانم نينا دولگرووا پروفسيری از بلغارستان اين گفتهھا بدون شک حاکی از وجود شکاف در سياست
امريکائی است .در اروپا به فکر اين افتادند که تمايل تجاوزکارانۀ امريکا به آقائی در جھان میتواند به چه موقعيتی
منجر شود .وی افزود :اروپا اينک پی برده که نبايد کورکورانه دنبال تصميم ھای ناتو برود و فرامينی را اجراء کند
که واشنگتن فقط با در نظرداشت منافع خودش صادر می کند .اين پروفسير بلغارستانی گفت:
االن امريکائی ھا نمیدانند چکار کنند و بايد گفت که برای اولين بار نيست که امريکائی ھا با چنين موقعيتی رو به
رو شدند .در ويتنام ،کوريا ،افغانستان و عراق وضع ھمين بود .االن آنھا در وضعيت نامساعدی قرار گرفتند.
اروپائیھا بايد مقابله کنند و انتخاب ديگری ندراند و در غير اين صورت نابود خواھند شد .و سياستمداران به شدت
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میخواھند موجوديت خود را حفظ کنند .حاال يونانی ھا از زير کنترول اروپائیھا خارج میشوند که به معنای
ويرانی موازنه در اتحاديۀ اروپا است.
قبالً گرازش شد که معاون رئيس جمھور امريکا قصد دارد با سران اروپا در بروکسل و مونيخ مسايل کمک رسانی
امنيتی و پولی به کی يف را بررسی کند و میخواھد در يک زمان روسيه را بيشتر تحريم کند .اين تمايل کمی با
گفتهھای اخير او در بارۀ اوکراين مغايرت دارد .در عين حال بايدن تأکيد کرد که ھمين که روسيه تعھدات خود را
مطابق توافق ھای مينسک اجرائی کند تحريمات ضد روسی ممکن است ،برداشته شود .اشاره ھای مداوم به توافقات
مينسک به دور باطل شباھت دارد .برای دفعه متناوب الزم است يادآور شويم که روسيه طرف اختالف در اوکراين
نيست .ولی آماده است در حل صلح آميز مسايل کمک برساند.
ھر طوری شده روز به روز بيشتر آشکار میشود که اروپا ديگر مايل نيست زير بار فشار ناتو برود .ھم اينک
المان ،مجارستان ،فنالند ،چک ،فرانسه و دنمارک از تحويل اسلحه به اوکراين خودداری کردند .ھمچنين معلوم شد
که پائولو جونتيلونی وزير خارجۀ ايتاليا که کشور وی قطعا ً عليه تحويل تسليحات کشنده به اوکراين است .بلغارستان
ھم تصميم گرفت وارد ماجرای ناتو نشود.

يادداشت:
بدون آن که موجوديت تضاد در درون طبقۀ حاکمۀ امريکا را نفی کرده باشيم و ب ا اذع ان ب ه اي ن ک ه در درون طبق ۀ
حاکمۀ امريکا بين جناحھای مختلف سرمايه ،مبارزۀ اضداد به قيمت خون ميليونھا انسان در داخل و خارج از امريکا
در جريان می باشد ،به ناگزير بايد بيفزائيم:
 -١تا جائی که از تاريخ توأم با تجاوز و جنايت امپرياليزم امريکا بر می آيد ،طبقۀ حاکمۀ آن کشور ب ه ھ ر ان دازه ای
که تضاد درونی شان حاد و شديد باشد در روياروئی با خلقھای جھان و سرکوب آنھا ،ھميشه وحدت ش ان عم ده ب وده
و من بعد نيز به مثابۀ ضامن بقای شان عمده می ماند.
 -٢در سياست ،نبايد يک نکت ه را فرام وش نم ائيم ک ه سياس ت رس می چيزي ست و سياس ت عمل ی چي ز ديگ ر .خ الف
نيروھای انقالبی که به صورت عمده سياست عملی آنھا ھمان است که رسما ً بيان می دارند و اصوالً نيازی به پنھ ان
ک ردن عقاي د و سياس ت ھ ای خ ود ندارن د ،زن دگی جنايتب ار امپري اليزم در ط ول ت اريخ ھمي شه ش اھد آن ب وده ک ه ب ين
سياست ھای رسمی کشور ھای امپرياليستی و سياست ھائی که در عمل آن را ب ه اج راء م ی گذارن د ،حف ره ھ ائی ب ه
عمق بحر آرام در آن وجود دارد.
آنھا جھت اغفال طرفھای مقاب ل و فري ب خلقھ ای خ ود ھمي شه ب ا ماس ک ت شنج زدائ ی و دوری از جن گ وارد مي دان
شده ،بدان وسيله چھره ھای جنايتبار شان را با سرخاب صلح خواھی و مسالمت جوئی توسط رسانه ھای جيره خوار
به نمايش می گذارند ،مگر در عين زمان با گ سيل س يلی از اس لحه و مھم ات ،منطق ۀ م ورد نظ ر را ب ه انب ار ب اروت
مبدل می سازند ،انباری که فقط با يک چوب گوگرد بتواند منطقه را به آتش بکشد.
 -٣امتناع رھبران اروپائی از توزيع اسلحه به اوکراين ،اگر به مثاب ۀ ي ک ک ابوس ب ه خ واب پروش نکو و زمام داران
اوکراين می آمد ،آنھا جرأت آن را نداشتند تا بر روی مردم بی سالح بمب ھای خوشه ئی پرتاب نمايند .اين که اينک
رھبران اروپا می خواھند دستان را خود را پاک نشان دھند ،چيزی نيست مگر »گربۀ زاھد« که پنج پنج می گيرد.
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