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  موسوی

  ٢٠١۴ جنوری ٠٩

  

  ھمپاشینمود ھائی از تبارز يک از
٢  

  

اليزم جنايتکهدر قسمت پيشتر اين مختصر ديديم  ه امپري انی علي ا  چگونه نمود ھا و يا عاليمی از يک نافرم گستر امريک

يد تح کشور سخت نزديک و حتا م۴بين  دان ستراتيژيک منطقه ئی آن کشور شکل گرفته است، در اين بخش خواھم کوش

ال درتھای رقيب امپري ان يزتا موازی با آن نافرمانی ھا تالشھای راست و دروغ ق ان را در ھم ه و جھ ا در منطق م امريک

  . واکنش ھای محتمل امپرياليزم امريکا خاتمه دھيممورد ديده و در نھايت، بحث ما را با بررسی

  

  :فرانسه

ه تحوالت  سبت ب ۀ موجود، ن ا در دھ اليزم جنايتگستر امريک سيار نزديک امپري ه از درون متحدين ب نخستين کشوری ک

ۀ خاور مي ا در منطق اراض از امريک ه را خاورميانه، نقش ھيزم بيار بين امپرياليزم جنايتگستر امريکا و کشور ھای ن ان

  .به عھده گرفت، فرانسه بود

سه را » سرکوزی« اين کشور که از زمان به قدرت رسيدن داران فران به بعد جھان را در آستانۀ قرن نزده فرض و زمام

ام  ر تم ای گذاشتن ب ا پ ا ب د، ت ل تصوری در صدد آن ان ر قاب ا دھشت غي د و ب در ھيأت ناپلئون بناپارت تصور می نماين

بش رن دستآوردھای جن بخش در ق ر ھای آزادي و، زي ابقش را از ن ستعمرات س ده و م ه عقب برگردان اريخ را ب ست، ت  بي

رين واليت ھای  م در يکی از آرامت فرمان خود بياورد، ھر چند حد اقل از ناتوانی ھای افتضاح آميزش در افغانستان آنھ

ه را کشور ما، به نيکوئی می داند که به ھيچ صورت توانائی تقابل منفردانه ب ا مردمان اين ديار و کشور ھای خاور ميان

ا در  اليزم امريک تھای امپري ا، چوب الی چرخ سياس ائی از افريق ری در بخش ھ از گي ندارد، با آنھم بيشتر به خاطر امتي

 منطقۀ خاور ميانه گذاشته، زمانی با نيروھای نظامی مصر سر می جنباند و زمانی ھم از اتحاد ستراتيژيک با اسرائيل و

زه  ا غم عربستان سعودی يادآوری نموده، به خصوص با تکيه بر حق ويتويش در شورای امنيت ملل متحد، از يک سو ب

ه  د ک ا می فھمان ه امريک ستقيم ب ر م ه صورت غي د و از جانب ديگر ب نزد اسرائيل و عربستان سعودی دلربائی می نماي

  .نھائی تناول نمايدبدون تأمين منافع آن کشور، نمی تواند کيک ايران را به ت

  

  :چين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه در  ان طوری ک صادی، ھم ۀ اقت ل در زمين د اق يده ح ه دوران رس ازه ب ستی ت درت امپرياي ۀ يک ابرق ه مثاب ه ب ين ک چ

وده است اکم ب اه-درازنای تاريخ آن کشورخط ح ای يک دورۀ کوت ا از -)١٩٧۶ -١٩۴٩( منھ م تالش می ورزد ت از ھ  ب

افع » مکيدن«خون خلقھا و ملت ھای ديگر با » ريختن«ام، به جای طريق فعاليت ھای اقتصادی و بسيار آر ا من خون آنھ

صادی  لطۀ اقت ا س ونی، در ھمسوئی ب ه خصوص از آغاز سدۀ کن دين سو، ب خود را تأمين نمايد، از اواخر سدۀ گذشته ب

ان يک  اط جھ صا نق ته، در اق ان برداش ز در سطح جھ سلط سياسی اش ني سمت ت ای فراخی در ق سمت ديگر اش، گامھ

ه اط خاور ميان مانيروھای غارتگر امپرياليستی را می سازد؛ به ارتب ه در ش د از شکستی ک ه خصوص بع ه  ب ا ب ل افريق

ه ھريکی  ستان ک ران و پاک ارتباط ليبيا متحمل شد، سخت ھوشيارانه و فعاالنه وارد اقدامات تازه ای گرديده، گذشته از اي

دون از جھات جداگانه ای، در بند اسارتش ق ا حدودی ب سيار آرام و ت ه صورت ب د ب رار دارد، از طريق ترکيه می خواھ

  .سروصدا وارد ناتو نيز بگردد

ر در » ممنوعشھر«سردمداران  ۀ اخي صادی دھ ا در نظرداشت بحران اقت ونی و ب ه در مقطع کن د ک ، به خوبی می دانن

د راه حل سطح جھانی، ھيچ يک از رقباء توان رقابت اقتصادی با آنھا را نداش از می مان ا ب و آنھ ه جل ه راھی ک ته، يگان

ه صورت و اين را ھم به خوبی می دان. اشدکودتائی می ب-نظامی د که تشبث به راه حل اخير، به جای آن که حل مشکل ب

ار آتش . ستراتيژيک باشد، پاشيدن بنزين بر روی آتش به قصد خاموش کردن آتش است نه چيز ديگری يعنی به جای مھ

ا .  منطقی آن گسترش آتش خواھد بود و بسنتيجۀ و اين ھمان است که خواست چين در پالن دوم آن کشور بر روی آن بن

  .يافته است

  

  :روسيه

ان نمی  ه و جھ شی در خاور ميان وع نق يچ ن ا ديگر ھ ه تنھ ال سقوط و اضمحالل شوروی، ن ه دنب ه در عمل ب روسيه ک

ناخته شود، می توانست داشته باشد، بلکه ھمين که حق ادارۀ  ه رسميت ش ل ب شينان از جانب مقاب مسکو توسط کرملين ن

رو ه م د، ب ه نظر آي وب ب ين ر زتوانست در آن حالت کمال مطل اره در عرصۀ سياست ب ن اواخر خود را دوب ان در اي م

  .مللی وارد ساخته، در بعضی موارد چون سوريه ابتکار عمل را نيز از دست رقيب به در آورده استلا

د برخی  ابره شده، می توان ان مخ ه جھ ی ب ين الملل ازعاليمی که از جانب آن کشور جھت حضور مجددش در عرصۀ ب

  :قرار آتی باشد

ازمانيافته و -١ ده،  س ده ش د دي ۀ تمھي  در قدم اول پافشاری روی حفظ رژيم اسد و در فرايند آن پروسه، جلوگيری از حمل

افظ صلح و آرامش محتوم ناتو بر آن کشور و در اذھان مردم ناآگ روی ح اه جھانی از روسيۀ امپرياليستی تصور يک ني

  .را تداعی نمودن

   ممانعت موفقانه از پيوستن اوکراين به غرب و نگھداشتن آن کشور در طيف ھواداران مسکو-٢

   دھه، مجدداً دست ھمکاری با نظاميان مصر دراز نمودن و آنھا را به سمت خود کشانيدن۴ بعد از – ٣

ه مسخره  با-۴ ا، در ظاھر طرح را ب د از افغانھ ی چن ه کرزی از طرف تن  اعالم يک برنامۀ احمقانۀ تدارک کودتا علي

ران حين  ل جب ر قاب گرفتن، اما در واقعيت امر اعالم خطر به رقيب امپرياليستی که با وجود کشتار ھا و ويرانی ھای غي

وده و ناکامی ھای جنايتکارانۀاخيرش در سدۀ قبل، ھنوز ھم از  ستان برخوردار ب توانائی بالقوه جھت نا آرام ساختن افغان

  .نبايد در تقسيم منافع از نظر دور بماند

ری  از ھمه باالتر، با ت– ۵ انۀ خب ر رس روزيه روس«کيۀ ھمه جانبه ب انه ھای » ام ام رس اتيف تم ۀ الترن ه مثاب و آن را ب

ان غرب، امپرياليستی غرب با ھدف بيرون در آوردن انحصار خبری و  در واقع شکل دھی اذھان جھانی از سيطرۀ جھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ه  دی از رقابت ھای ھم ته، دور جدي اعالم داشتن، خود به خود حضور مجدد روسيه را در عرصۀ بين المللی اعالم داش

  .آشکار ساختجانبۀ امپرياليستی را 

ا  با در نظر داشت مواضع سه کشوری که در فوق از آن نام برده شد، بدون آن که به  اليزم امريک انبی امپري پيوند ھای ج

ا  اتو ب ا ن انکھای در کبا ساير اعضای ناتو و يا ھم پيوند ھای کشور ھای رقيب ب ان ش د و پيم ل، ھن ا داده برازي م بھ ل ک

امبرده  ا کشور ھای ن ان ب سمت از جھ باشيم، می توانيم بنويسيم که عمده مشکالت امپرياليزم جنايتگستر امريکا در اين ق

ز می تو ا ني ا محرکين آنھ رد بلکه ب اند شکل بگيرد، اما نبايد فراموش نمود که برخورد امريکا نه تنھا با کشور ھای متم

ۀ خودش می  وق طلبان نمی تواند يک سان باشد، بلکه با ھريک از آنھا به صورت جدا و با در نظر داشت ستراتيژی تف

  :جائی ھم عقب نشينی نمايد، به صورت مثالبايد مناسبات خود را عيارساخته در جائی پيشروی و در 

اليزم اضالع  نای امپري فيد، کنگره و س اخ س در مواجھه با اسرائيل با تمام نفوذی که اسرائيل از طريق طرفدارانش در ک

دارانی در تحم ی طرف ه درجات معين ز ب فيد ني اخ س وده، ک ه نب وذ يک جانب ن نف ه اي دۀ امريکا دارد، نبايد فراموش نمود ک

رانی که عنداللزوم می توانند، رژيم حاکم دراسرائيل را به مبارزه فرا خوانده حتا از ا نظام صھيونيستی دارد، طرفدداخل

ه اسرائيل می ٣از آن گذشته کاخ سفيد ساالنه رقمی بالغ بر . حاکميت به زير بکشاند دون عوض ب ر کمک ب  ميليارد دال

يش از  سال اخير، کا٣٠دھد، يا به عبارت ديگر در ظرف  ا ب ردم امريک ترنج م م ٩٠خ سفيد از دس ه رژي ر ب ارد دال  ميلي

ه عمل آورده است، صھيونيستی کمک بال عوض نموده مھمتر از آن در  ات آن حمايت ب ام جناي ی از تم عرصۀبين الملل

ره ور  ه و بھ دار اعان ر مق زودن ب ا اف در نتيجه وابستگی متقابل امريکا و اسرائيل باعث می گردد که کاخ سفيد بتواند يا ب

  .اسرائيل را سرجايش بنشاند» پيشانی ترشی سياسی«ساختن آن کشور از کمک ھای بيشتر و يا ھم يگان 

ستان سعودی  داران عرب اين قضيه در مورد عربستان، حتا ساده تر و سھلتر از اسرائيل می تواند به نظر بيايد، چه زمام

يعی از  ای وس ه ھ ت کتل ستند و موجودي وردار ني انی برخ ت ھمگ ان از مقبولي شور ش ه در داخل ک صرف نظر از آن ک

ناطق نفت خيز عربستان سعودی، رژيم آل سعود را آسيب پذير پيروان اھل تشيع در مناطق شرقی آن کشور يعنی دقيقاً م

ام  ر ن ی زي ين الملل ستی آنکشور در عرصۀ ب شبثات تروري ازد، ت ده«می س ل » القاع ۀ عام ه مثاب سته ب ال توان ا ح ر ت اگ

نۀ آشيل آنکشور ستان، پاش ل عرب ا مقاب اليزم امريک ر سياست امپري ه محض تغيي د، ب ار آي ه ک شور ب وذ آن ک  گسترش نف

  .گرديده، باعث نابودی اش می گردد

ازی  ر ب ناد الزم جھت تغيي امری که از ديد تيز بين نھاد ھای استخباراتی امپرياليزم جنايتگستر امريکا مخفی نمانده و اس

ستااز بر ھمين مبنا بود که وقتی بعد . را نيز به قدر کافی در اختيار دارند ران، عرب ا اي ا و متحدان ب ن توافق اوليۀ امريک

عودی و شخص  در«س ر بن ته و » امي الم داش کار اع ه صورت آش ود را ب دم رضايت خ شور ع تخبارات آنک يس اس رئ

ستان سعود اقی یموضوع جستن شريک ستراتيژيک ديگری را برای عرب اوت ب ی تف ز ب ا ني ود، امريک شخوار نم د ن  بلن

فنمانده، گذشته از آن که متن مذاکرات کامالً مخفی بين پادشاه عربستان  اخ س ر خارجۀ ک يد را سعودی و جان کری و زي

ود از طريق سفير سوريه در ارد ر نم ستان را سخت تحقي ن، به گوش ايرانی ھا و جھان رسانيد و بدان وسيله کشور عرب

م » امير بندر«و به مثابۀ يک ھوشدار، آگاھانه توطئۀ ناکامی را عليه  ارک، حک سازماندھی نمود، يک تن از قضات نيوي

ه نمود تا و ب ود، از ن ه ب  به ارتباط حادثۀ يازده سپتمبر، نقش عربستان سعودی که تا اينک آگاھانه مورد مداقه قرار نگرفت

اع ١۶ سپتمبر، ١١ تروريست متھم به ايجاد حادثۀ ١٩بحث گرفته شده، با در نظرداشت آن که از جمع  ا از اتب ن از آنھ  ت

ه ھای خاصی در کورس ھای عربستان سعودی بودند و به احتمال اغلب ھريک از ا برخورداری از سفارش نام  آنھا ب

ا«آموزشی پيلوتی شرکت نموده بودند، نقش استخبارات و مقامات با صالحيت عربستان سعودی را در  ر امريک » حمله ب

  .باز نگری نمايند
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ۀ خود ھوشدار ديگری باشد  ه نوب ستان اين حکم به ظاھر قضائی يک قاضی گمنام، باز ھم می تواند ب تقامت عرب ه اس ب

 آنھا در امريکا ديگری چيزی باقی یسعودی، تا پايش را از گليمش بيشتر دراز ننمايد، در غير آن نه از اندوخته ھای مال

  .خواھد ماند و نه ھم از حاکميت قرون وسطائی خاندان آل سعود

ات شور و مقام ش آنک ين ارت ه ب اتنگی ک ط تنگ اتو و رواب ان ن ه در پيم ضويت ترکي اليزم اتو و در نتيج نع ا امپري ه ب

رد و طرح  ه تم ان ب شاری اردوغ ا در صورت پاف د ت ن امکان را می دھ فيد اي اخ س جنايتگستر امريکا وجود دارد، به ک

ا چين صادی ب ادۀ اقت وق الع ط ف اد رواب ر اردوغان و حزبش سياست ھای به اصطالح مستقالنه از سنخ ايج ضاء را ب ، ف

ای ر نموده و در صورتی تنگت که از بحران ھای فعلی بدون عقب نشينی در مقابل امريکا جان سالم بدر برد، با يک کودت

  .نظامی شبيه مصر، اردوغان را نيز نزد، مرسی بفرستد

ه مصر و ؛ نيست، سادگی مشکالت مشابههمشکل امريکا با مصر، يکی از آن مشکالتيست که حل آن ب  چه با وجودی ک

 ميليارد دالر کمک بالعوض از امريکا دريافت داشته اند و ۴۵سه دھۀ اخير بيش از به خصوص ارتش آن کشور ظرف 

شور، دالزاماً نبايد عليه خواستھای امريکا ق ۀ عامل حفظ وحدت آن ک ه مثاب اد ارتش مصر ب سفۀ ايج  علم نمايند، مگر فل

ته يکی از آن نکاتيست که امپرياليزم امريکا را وادار می سازد تا در مواجھه با ار تش مصر، ھميشه آن را به خاطر داش

ستان سعودی . باشد چه رھبران ارتش با وجود آن که تقريباً ھمه در وطن فروشی دست کمی از ارتش ھای ترکيه و عرب

ائين  شتر از آن پ ه و بي ان رتب سران مي ين اف ندارند، اما موجوديت روحيۀ قوی حفظ تماميت ارضی و وحدت آن کشور ب

ا رتبه، در ضديت با ن ه، آنھ ران ارتش گرفت سترده را از رھب واله خوران کاخ سفيد، عاملی است که امکان مانور ھای گ

به نيکوئی می دانند که با کمترين غفلتی، باز ھم نجيب ھا و ناصر ھائی از درون ارتش مصر برخاسته، آنھا را به خون 

شانيد د ک ا ار. خواھ ه ب ا در مواجھ ه امريک وان نوشت ک ی ت ن رو م درت از اي رۀ ق ظ آن در درون چنب صر و حف ش م ت

ه  ناختن، انتخاب امپرياليستی کاخ سفيد به جز عقب نشينی آرام و تحوالت مصر را مطابق به خواست ارتش ب رسميت ش

  .دديگری ندار

ته  ه ای داش تمام دشواری ھای کاخ سفيد را که در سطور باال مطرح نموديم، با آن که ھريک می تواند ريشه ھای جداگان

ين  ا ب ازد، ت باشند، مگر در مقطع کنونی روابط ايران و امريکا باعث حالت انفجاری آن گرديده و امريکا را وادار می س

  .شرکای چندگانه و ايران اگر نمی تواند يکی را انتخاب نمايد، حد اقل برتری و تفوق يکی را بر ديگران رجحان بدھد

ا تا جائی که از تحليل اوضاع خاور ميانه در کل ه امريک ا در نظرداشت آن ک د، و ب ر می آي  و ايران به صورت خاص ب

ه  ن منطق ای اي ين در رقابت ھ دن چ يه و وارد ش دد روس ود مج راز وج ای ديگر از اب شور ھ ام ک شتر از تم ر و بي زودت

وقعيتی ا در م ونی امريک ه در مقطع کن رار احساس خطر نموده و به فکر چاره جوئی افتاده است، می توان حدس زد ک  ق

ه  يه و چين ب زون روس وذ روز اف وگيری از نف ار  ديگری جھت جل يچ مھ گرفته که به غير از ايران و رژيم آخوندی، ھ

  .منطقۀ ستراتيژيک خاورميانه، در چشمرس نمی تواند داشته باشد

ا حدود  ه ٨٠چه ايرانی ب ۀ ديگر ب د دھ ا چن صميم دارد ت ه ت ون جمعيت ک ا ١۵٠ ميلي د، ب ر برس ون نف ائی ھای  ميلي توان

ه اصطالح  ام کشور ھای ب ين تم دۀ سياسی در ب وذ فزاين تخنيکی و نظامی و از آن ھم مھمتر امکانات مالی گسترده و نف

انی  ه قرب ا چشمان سرمه زده، ب فيد ب اخ س ذبح ک شيع را در م ان ت ام جھ ه تم ن ک دی اي اسالمی و برخورداری از توانمن

منانش در بکشاند، از چنان اھميتی برخوردار است که تان و دش ورد انتخاب دوس د نظر در م  کاخ سفيد را وادار به تجدي

  .اين مقطع تاريخ نموده است

ه  ان را ب ه، جھ برای کاخ سفيد شايد اين بھترين امکانی باشد که با تکيه بر ايران و از لحاظ تقسيم قدرت سياسی در منطق

ته دھۀ ھفتاد ميالدی در قرن گذشته کشانيده، نقشی را که در  ه گذاش دارم منطق ۀ ژان ه مثاب ران ب اه اي ر دوش ش ان ب آن زم
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ا  ا ت ستان سعودی و حت ه خود عرب ه خود ب شی ک شينانش، بگذارد، نق م جان ا ھ ه و ي بود، اينک بر دوش رژيم واليت فقي

  .ی نمايداندازه ای ترکيه را نيز به عقب رانده، امنيت اسرائيل را نيز تأمين و از نفوذ مجدد روسھا جمع چين جلوگير

ۀ  الھای دھ ا آخرين س ارش ب ا اقم ا ب  ٨٠در غير آن ھرچند شايد مقايسۀ اوضاع فعلی گريز از مرکز را در روابط امريک

ود قرن گذشته در مناسبات شوروی آنروز و اقمارش، خيلی زود دانست، مگر آنچه می تواند مسلم به نظ ارز نم د، تب ر آي

  .پاشی می باشدھائی از يک ھم

ا اين که بازھ ل ب ال تقاب ه دنب ذير را ب ه ظاھر فناناپ درت ب م تاريخ افتخار از ھمپاشی و گسستن زنجير ھای اسارت يک ق

ازد، مگر آنچه نخلق ما، به مردم افغانستان ارزانی می دارد و يا خير، ھرچند امريست که آينده می تواند آن را روش  س

ام مسلم است تبارز ارادۀ خلل ناپذير مردم افغانستان در تق ابل با امپرياليزم است، تقابلی که در امتداد خودش بنياد ھای نظ

 .امپريايستی را به لرزه انداخته و بعد از اين ھم خواھد انداخت

 


