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 جيمز پتراس: يسندهنو

 آمادور نويدی:  ازبرگردان
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ مارچ ٢٢
  

  ئی غارت و دو رو،کودتا: امريکاپيشرفت امپراتوری 
 يک کمپين جھانی خطرناک را برای از بين بردن دولتھای ،با متحدان و نيابتی ھای خود در ھماھنگی ،رژيم اوباما

 راه  اروپا مجدداً -امريکا و ايجاد يک نظم جديد جھانی بر محور ، محاصره و درنھايت تضعيف رقبای جھانی،مستقل

  .اندازی کرده است

ژی ھا؛ نتايج و يسترات ؛ روش ھا وو عقب نشينی ھا؛ پيشرفتھا امريکا امپراتوری - اخير ساخت» چرخه «ئیما با شناسا

سوی درگيريھای ه  را تا بامريکا امپرياليستی است که ئیتمرکز اصلی ما بر پويا. چشم اندازھا را ادامه خواھيم داد

  .تواند به يک جنگ جھانی منجر شود  و شامل شرايطی است که از جمله می،برد بزرگ نظامی می

  

  

  ياليستیچرخه ھای اخير امپر

 دھه ھای اخير شواھد فراوانی از تجارب متناقص ارائه می.  يک فرآيند خطی نبوده استامريکا امپراتوری –ساخت 

توانيم چندين مرحله را تشخيص دھيم که ساخت امپراتوری پيشرفتھای زيادی و   باشتاب ما می-طور خالصهه ب. دھد

 که در آن ،دنبال فرآيندھای جھانی ھستيمه ما ب. ربه کرده است با رعايت شرايط خاصی را تج–عقب نشينی ھای تندی 

 کشورھا يا ، مناطق خاص،در ميان مقياس بزرگ پيشرفت ھای امپرياليستی: نيز تمايالت مبارزه محدود وجود دارد
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 ماھيت - دومۀدر مرحل. طور موفقيت آميزی مقاومت کرده يا حتی فشار امپرياليستی را معکوس کرده انده  بئیجنبش ھا

 استثمار و ،دوره ای ساخت امپراتوری که شخصيت امپراتوری دولت و اقتصاد و رفتن بی امان خود را برای تسلط

ژی که ھر پيشرفت امپراتوری را کارگردانی ي روش ھا و سترات،سوم. گذارد باقی نمی  وجه جای شک ھيچه انباشت ب

  .رياليسم، متفاوت استرات در ميان کشورھای ھدف امپييکند با توجه به تغ می

  . فاز را در ساخت امپراتوری تشخيص دھيم-توانيم سه مرحله در طول سی سال گذشته ما می

  ٢٠٠٠ تا ١٩٨٠ سالھای ۀامپراتوری پيشرفت

  . ساخت امپراتوری در مقياس جھانی گسترش يافت٢٠٠٠، تا سال ١٩٨٠در دوره تفريبی از اواسط سالھای

  

   کمونيستیر مناطق سابقاً  امپرياليستی دۀتوسع). الف(

 اروپا در اروپای شرقی نفوذ کرده و سلطه يافته؛ اتحاد جماھير شوروی و روسيه را از ھم پاشيده و ۀ و اتحاديامريکا

 رسانه ھای جمعی و بانکھا را خصوصی سازی کرده؛ ، ارزش از شرکتھای دولتیدالرغارت کرده؛ صدھا ميليارد 

شرقی را به ناتو اختصاص داده و رژيمھای پيرامونی ايجاد کرد که چون ھمدستان پايگاھھای نظامی سراسر اروپای 

  .باشند  خاورميانه و آسيا می،فريقااحاضر در فتوحات امپرياليستی در 

  

  ی التينامريکاگسترش امپراتوری در ). ب(

 تا ١٩٨٠ از اوائل سالھای »بازارھای آزاد و انتخابات آزاد«ی التين تحت فرمول امريکاساخت امپراتوری در سرتاسر 

  .پايان قرن بيستم شروع شد و توسعه يافت

 شرکت دولتی و بانک را به نفع چند ۵٠٠٠ رژمھای نئو ليبرال بيش از ، محور امپراتوری،ارجنتايناز مکزيک تا 

لمللی ر مجامع بين ا دامريکارھبران سياسی در کنار .  خصوصی و غيرملی کردندئی و اروپاامريکائیمليتی ھای 

بانکدارن .  پاسخ دادندامريکابا محور   طور مطلوبی به عمليات نظامیه ی التين بامريکانرالھای ج. شرکت جستند

 در ،امريکامحور .  کردندئیميلياردھا بيشتر پول قاچاق را پولشو  بردند و   از پرداختھای بدھی را سوددالرميلياردھا 

  .نظر رسيده ب  برای پيشرفت طبق برنامه»  شمالییامريکا تجارت آزاد ۀتوافقنام«سطح قاره 

  

  فريقااپيشرفت ھای امپراتوری در آسيا و  ).ج(

و اقتصاد ھای خود را به   رژيمھای کمونيستی و ملی سياستھای چپ و ضد امپرياليستی خود را کنار گذاشتند و جوامع

سياست ھای «فريقای جنوبی پس از آپارتايد ا و  آنگوال،اصلی» چپ« دو کشور ،فريقاادر . نفوذ سرمايه داری بازکردند

  .را در پيش گرفتند» بازار آزاد

 ، سرمايه داری حرکت کردند؛ سرمايه گذاری خارجیۀژی توسعيسوی ستراته  چين و ھندوچين قاطعانه ب،در آسيا

 و ديگر ،در ھند. خصوصی سازی و استثمار شديد نيروی کار جايگزين مساوات طلبی جمعی و ضدامپرياليست شد

.  اقتصادھای خود را ليبرالی کردندجاپان، تايوان و ، جنوبیوريای مثل ک،کشورھای سرمايه داری تحت کنترل دولت

 طبقاتی و بازکردن روند انتخاباتی برای ۀ تشديد مبارز،پيشرفتھای امپراتوری با نوسانات اقتصادی بزرگتر ھمراه شد

  .جناحھای سرمايه داری رقيب آماده گشت

غول ھای چند مليتی ۀ وسيله بازارھا ب  -توسعه داده شد» بازار آزاد و انتخابات عادالنه«ت امپراتوری تحت شعار ساخ

  . که موفقيت نخبگان را بيمه کرد،و انتخابات چيره شد
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٠: عقب نشينی و برگشت ھای امپراتوری

يک موج شورش ضد ليبرال نو و مقاومت در  ، پيشرفت امپراتوری به يک ضد گرايش جھانیۀھزينه ھای بيرحمان

  . ساخت امپراتوری تحت محاصره و در حال عقب نشينی بود٢٠٠٨-٢٠٠٠بين .  منجر شدامريکابرابر حمالت 

  

  نبرد فرا می خوانندروسيه و چين امپراتوری را به 

تحت رھبری .  و آسياروسيه: کند ژيک را متوقف میي ستراتۀ، توسعه و فتح در دو منطقامريکاساخت امپراتوری 

. اقتصاد رو به توسعه نھاد.  دولت روسيه بازسازی شد؛ غارت و تجزيه متوقف گشت،رئيس جمھور والديمير پوتين

روسيه يکبار ديگر يک بازيگر بزرگ در سياستھای بين المللی و . پارچه شد ارتش به سيستم دفاع ملی و امنيت يک

  .ی تبديل گرديدئمنطقه 

ی سرمايه داری با حضور پويا و نقش مستقيم دولت در ترويج رشد دو رقمی در مدت دو دھه ھمراه سوه رفتن چين ب 

عنوان شرکای تجاری اصلی در آسيا و ه  بامريکا جايگزين ،شود چين به دومين اقتصاد بزرگ جھان تبديل می: بود

  . در حال عقب نشينی بودامريکااقتصاد امپراتوری . شود ی التين میامريکا

  

  پايان امپراتوری ليبرال نو: ی التينمريکاا

 که به تعالی ، مردمی شدۀ بحرانھای اقتصادی و تحوالت عمد،منجر به غارت» ادغام «امريکائینئو ليبراليسم و محور 

 ،در بوليوی)  م–چپ و مايل به چپ (حکومت ھای » پس از نئوليبرال «. رژيمھای جديد چپ و چپ ميانه منتھی گرديد

 دچار چند امريکاسازندگان امپراتوری . ی مرکزی و اروگوئه ظھور يافتامريکا ارجنتاين، ، برزيل،اکوادور ،ونزوئال

  .ژيک شدنديشکست سترات

 تجارت آزاد در سطح قاره از ھم پاشيده شده و توسط سازمانھای ھمکاری ۀ برای تأمين امنيت توافقنامامريکاتالش 

 ،بيا کلم، واشنگتن موافقتنامه ھای دوجانبه ای با مکزيک،جای آنه ب. ن آن گرديد و کانادا جايگزيامريکای بدون ئمنطقه 

  . کردء پاناما و پرو امضا،يلیچ

.  شدامريکاعنوان شريک اصلی تجاری جايگزين ه چين ب: ی التين بازارھای خود را در آسيا و اروپا متنوع کردامريکا

  .ھزينه ھای اجتماعی بيشتر و استقالل سياسی تأمين مالی گرديدژی ھای توسعه و قيمت باالی کاالھا، ي ستراتۀعصار

 بر اقتصادھای امريکا افزايش مقررات دولت و مذاکرات مجدد بدھی باعث تضعيف قدرت نفوذ ،ملی کردن ھای انتخابی

انھای  در کارائيب را از طريق سازمامريکاونزوئال تحت رھبری ھوگو چاوز با موفقيت ھژمونی . ی التين شدامريکا

  .ه مبارزه طلبيدی بئمنطقه 

 اقتصاد کارائيب استقالل بيشتر و زيست  ،برنامه ای که از طريق آن بنزين از ونزوئال با پرداخت سوبسيد دريافت کرد 

امنيت و تجارت کشورھای . دست آورده ب) PETROCARIBE(اقتصادی از طريق عضويت در پتروکارائيب 

ونزوئال يک مدل . افزايش يافت) ALBA(لباای ئ از طريق سازمان منطقه )Andean (ينی مرکزی و آندامريکا

 که در آن درآمد از بھره دھی اقتصادی برنامه ھای ، محور فراھم کردامريکاجايگزين توسعه به رويکرد نئوليبرال 

  .اجتماعی در مقياس بزرگ تأمين مالی شده است

امپراتوری بازار آسيا .  اقتصاد امپراتوری درحال عقب نشينی بود،) م-پسر(از پايان دولت کلينتون تا پايان دولت بوش 

» زمين رقابت«خاورميانه به . دست آورده ی التين استقالل سياسی بيشتری بامريکا. ی التين را به چين باختامريکاو 

کست در مقاومت نظامی و ش. دولت بازسازی شده و قوی تر روسيه مخالف تجاوز به مرزھای خود شد. تبديل شد

  .زير سؤال برد را امريکا عراق و لبنان تسلط ، عراق، سومالی،افغانستان
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  پيشرفت امپراتوری اوباما: يورش امپراتوری

به اين منظور اوباما . کار گرفته شده استه  رژيم اوباما برای معکوس کردن عقب نشينی ساخت امپراتوری بۀتمام دور

تضعيف و سرنگونی ) ٢ (، چين و روسيهۀ و محاصرئیرويارو) ١(اده استژی نظامی را توسعه دي اول ستراتۀدر درج

راه اندازی حمالت نظامی آشکار و ) ٣( نئوليبرال، و ۀی التين و تحميل مجدد رژيمھای دست نشاندامريکادولتھا در 

  .پنھان بر رژيمھای مستقل در ھمه جا

دکترين اقتصادی :  دھه ھای پيش متفاوت استاز   بسيار مھمۀ در چند نکت٢١يورش برای ساخت امپراتوری قرن

 سازندگان ،عبارت ديگره ب  .شوند  متقاعد نمیامريکاراحتی به ھژمونی ه نئوليبرال بی اعتبار شده و رأی دھندگان ب

 انتخابات و تبليغات بازار آزاد برای گسترش امپراتوری خود به آن صورتی که در ،توانند بر ديپلماسی امپراتوری نمی

  . بود، تکيه کنند١٩٩٠ھای سال

 واشنگتن متوجه شده که بايد بر زور و ، برای ساخت امپراتوری٢١برای معکوس کردن عقب نشينی و پيشرفت قرن 

 حقوق شورشيان خيابانی و ھزينه ھای مبارزات ،رژيم اوباما برای تأمين مالی تسليحات مزدوران. خشونت تکيه کند

 ئیدر مقياس بزرگ دورو.  اختصاص داددالر کمپين بی ثباتی ميلياردھا انتخاباتی دست نشاندگان درگير در

  .گيرد و عدول از توافقنامه ھا جای توافق مذاکرات را می  ديپلوماتيک

 ديپلوماتيک يا مذاکرات سياسی ۀ موافقتنام، اوباما حتی يک پيشرفت امپراتوری از طريق انتخاباتۀدر سراسر دور

  .تضمين نشد

 مخالفان سياسی از طريق ۀ روزانو قتل تقريباً ) NSA( جاسوسی جھانیۀوری اوباما به ازدياد شبک رياست جمھۀدور

 در امريکا ۀدست نيروھای ويژه عمليات قتل پنھانی ب. و ديگر وسايل اختصاص يافت) پمپاد(ھواپيمای بدون سرنشين

 را به عھده امريکائی شھروندان ۀسران از جمله، ترور خود،اوباما اختيارات ديکتاتوری. سراسر جھان گسترش يافت

  .گرفت

ه  بتالش جھانی رژيم اوباما برای جلوگيری از عقب نشينی امپراتوری و راه اندازی مجدد ساخت امپراتوری تقريباً 

 کودتاھای خشونت آميز برای ،ئی حمالت ھوا،نيابتی ھای مسلح: نظامی متمرکز شد» محور«طور انحصاری بر ابزار

 نظاميان صھيونيستی و زد و خورد تروريستھای ، تروريستھای اسالمی، گانگسترھا،ل و اوباشذ ارا،کسب قدرت

انتخاب نيابتی ھای امپراتوری باتوجه به زمان و شرايط سياسی .  طلبی ارتجاعی ابزار پيشرفت امپراتوری بودندئیجدا

  .متفاوت بود

  

   نظامی و حذف اقتصادیۀمحاصر: مقابله و تضعيف چين

ن يي واشنگتن دو خط اصلی برای حمله تع،عنوان يک رقيب جھانیه  چين بتقابلھه با از دست دادن بازارھا و در مواج

ی التين در يک پيمان امريکاژی اقتصادی طراحی شده برای تعميق ادغام کشورھای آسيا و يسترات يک  -١: کرد

طرح نظامی پنتاگون برای  -٢؛ و )قيانوس آرام ا-  تجارت ترانس پاسيفيکۀتوافقنام(تجارت آزاد که شامل چين نباشد 

 ، چين با شکست مواجه شودبحریژی فعلی واشنگتن کنترل تجاری ي که اگر سترات، طراحی شدهبحری - ئی ھواۀحمل

 ١٠ ،فايننشال تايمز(شود   و موشکی ھدف قرارد داده میئی ھواۀحملمورد سرزمين اصلی چين در مقياس کامل 

 رژيم اوباما در حال ساختن ، نظامی ھنوز در روی ميز پنتاگون استۀژی حمليی که ستراتدر حال). ٢٠١۴ ،بروریف

 استراليا و ، در حال گسترش پايگاھھای نظامی خود در فيليپين، خود در چند مايلی نزديک سواحل چينئیناوگان دريا

 گاز و ،دات حياتی مثل نفت چين برای واربحریژيک ي محاصره در اطراف مسيرھای ستراتۀ و سفت کردن حلقجاپان

  .مواد خام است
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.  نظامی چين استۀ نظامی محاصرستراتيژیعنوان بخشی از ه  بجاپان فعاالنه در حال ترويج يک اتحاد ھند و امريکا

عنوان ه  توسط پنتاگون بجاپانی ھماھنگی نظامی سطح باال و جلسات بين مقامات ھندی و ،مانورھای مشترک نظامی

 ، چين به خاورميانهبحری بر مسيرھای امريکا ۀک در منزوی کردن چين و تقويت قدرت خفه کننديستراتيژپيشرفت 

عنوان يک ه ب «، بر اساس تحليل يکی از ھفته نامه ھای پيشرو کشور،ھند. جنوب شرقی آسيا و فراتر از آن است

شود و   اقيانوس ھند میليسو ھند به سرعت تبديل به رئيس پبحرینيروی . شود  ديده میامريکاشريک کوچک 

 ١۵ ،»بمبئی«اقتصاد و سياست ھفتگی (…» در حال افرايش استامريکاوابستگی ارتش ھند به مجتمع صنايع نظامی 

 ايغورھا ، يعنی تبتی ھا، طلب در چينئی ھمچنين کمک خود را برای جنبش ھای جداامريکا). ٩ ص ،٢٠١۴ ،بروریف

حاکی از تالش واشنگتن برای دامن ) Dali Lama(القات اوباما با داالی المام. و ديگر اسالمگرايان افزايش داده است

  .زدن به ناآرامی داخلی در چين بود

دھد که   در سياست داخلی چين نشان می،)Gary Locke( گری الکامريکا غير سياسی سفير در حال خروج ۀمداخل

 طلبان ايغور و تبتی ئیسفير الک آشکارا با جدا. تديپلماسی ابزار نخست سياسی رژيم اوباما در ارتباط با چين نيس

 موفقيت اقتصادی و سيستم کند، علناً  را تشويق می) م-چين(مالقات کرد و در حالی که آشکارا سياست اپوزيسيون 

  ).٢ ص ، ٢٠١۴ ،بروری ف٢٨ ،فايننشال تايمز(سياسی چين را انکار کرد 

 که شامل چين ، نظامی و معاھدات تجارتیئیا از طريق روياروتالش رژيم اوباما برای گسترش امپراتوری در آسي

چين تھديد تجاری .  کرده استبحری ۀ چين را منجر به باال بردن ظرفيت نظامی خود برای جلوگيری از محاصر،نشود

ازار  افزايش رابطه با روسيه و تعميق ب، تنوع بخشيدن به روابط تجاری خود، ظرفيت توليدی خودۀ را با توسعامريکا

  .داخلی خود جواب داد

 اما راه نظامی به ، گستاخی نظامی رژيم اوباما در اقيانوس آرام منجر به قطع رابطه با چين نشده است،تا به امروز

  . يک جنگ جھانی است، اقتصادی جھانی يا بدترۀحساب چين، ھشدار در مورد يک فاجعه  امپراتوری بۀتوسع

  

  حاصره و تضعيف روسيه م،منزوی کردن: پيشرفت امپراتوری

 يک رعيت دست نشانده و منبع امريکا ،با ظھور رئيس جمھور والديمير پوتين و بازسازی دولت و اقتصاد روسيه

روسيه در » ھمکاری و ھمياری«دنبال ه سازندگان امپراتوری واشنگتن ھمچنان ب. غارت ثروت را از دست داد

پوتين و ادارۀ  تحت ،دولت روسيه.  جنگھای استعماری خود ھستند منزوی کردن چين و دنبال،تضعيف دولتھای مستقل

 که موقعيت روسيه را در ، دنبال ھمساز و جا دادن سازندگان امپراتوری از طريق توافقات در مذاکره بوده،مدودف

با اين . ستک روسيه را معين کرد و به نگرانی ھای امنيتی روسيه اذعان داشته استراتيژي مرزھای ،اروپا ارتقا بخشيد

دست آورده بود، ديپلماسی ه  با ھمدستی و انفعال روسيه چند نفع زودگذر بامريکا اروپا و ۀ در حالی که اتحادي،وجود

  .روسيه دستاوردھای بزرگ داشته است

 برای ، با رفتن اوباما بسوی راه اندازی مجدد موج جديدی از فتوحات امپراتوری خصوصاً ، واشنگتنۀدستور کار ناگفت

ک عبارت بود از منزوی ستراتيژي ۀايد. عنوان يک بازيگر مھم در سياستھای جھان بوده تضعيف ظھور مجدد روسيه ب

 ۀکردن روسيه، تضعيف حضور بين المللی رو به رشد آن و در صورت امکان، بازگشت آن به وضعيت رعيت دور

  .يلسين

 از تصاحب اروپای شرقی توسط ھمکاری امريکا ۀھدف نخست سياست غرب ايجاد امپراتوری تک قطبی تحت سلط

 و تبديل آنھا به پايگاه نظامی ناتو و کشورھای رعيت دست ، بالکان ھا و کشورھای بالتيک،امريکااتحاديه اروپا و 

  .، تا به نفوذ و غارت روسيه درسالھای يلسين بوده است١٩٩٠نشانده در اوايل سالھای 
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آنھا سپس . فرمان تقسيم کردنده ا تجزيه و آن را به دولتھای کوچک تابع و گوش ب يوگسالوی رامريکااتحاديه اروپا و 

 يکی از معدود کشورھای مستقلی را که ھنوز متحد روس ھا ،صربستان را به منظور جدا کردن کوزوو بمباران کردند

آنھا در . ن حرکت کرد اوکراين و چچ،سوی دامن زدن به شورش در گرجستانه  پس از آن بامريکا. بود ازبين بردند

  . يک متحد سابق روسيه در منطقه خليج فارس را بمباران و اشغال نمودند،ادامه عراق

 ،یئ تبديل آن به قدرت حاشيه ، کاھش و تضعيف موقعيت روسيه، معطوف به محاصرهامريکا سياست ستراتيژیحرکت 

در سال . ی بودئعنوان يک قدرت منطقه  هو تضعيف تالش ھای والديمير پوتين برای بازگرداندن موضع روسيه ب

 که ، واشنگتن برای آمازيش جسارت و جرأت روسيه به اوستيای جنوبی حمله کردۀ، گرجستان رژيم دست نشاند٢٠٠٨

. انجاميد) الزم به ذکر نيست که ھزاران شھروند عادی(  حافظ صلح روسی و صدھا زخمی١٠به کشته شدن حداقل 

يه با ارسال نيروھای نظامی روسيه به دفع پرسنل نظامی گرجستان و حمايت از مدودف رئيس جمھور وقت روس

  .استقالل آبخازيا و اوسيتای جنوبی پاسخ داد

 غربی ۀتوسع» پذيرش سياسی« روسيه به ازای -  با روسيه نامتقارن بوده استامريکاموافقت نامه ھای ديپلوماتيک 

 و امريکائی پايگاھھای ،عکسه رغم موافقت نامه ھا ب علی. ی باز بود ساختگی ديپلوماسئیدو رو. ناچار به تسليم بود

حتی .  ايجاد شد، در واقع عليه روسيه،»خطر واقعی ايران «ۀتأسيسات موشکی در سرتاسر اروپای شرقی، تحت بھان

ا ناديده  امپراتوری شکايات مسکو ر،روسيه اعتراض کرد که موافقتنامه ھای پس از جنگ سرد نقض شده اند  درحالی

  .گرفت و حلقه محاصره تنگ تر شد

شده پيشنھاد  امريکا شورای امنيت سازمان ملل که توسط ۀ روسيه و چين به قطعنام، ديپلوماتيک بزرگۀدر يک فاجع

عنوان ه  آن را بناتو فوراً .  می داد، رأی مثبت دادندادر ليبي» پرواز ھای بشر دوستانه« شرکت در ۀبود و به ناتو اجاز

 ويران کننده اقدام کرد که ئیدر يک کمپين بمباران ھوا»  بشر دوستانهۀمداخل«برای حمله تلقی کرد و به » غ سبزچرا«

 مستقل در شمال ،عنوان يک دولت پايداره  با نابودی و تخريب ليبي،امنجر به سرنگونی دولت مشروع و قانونی ليبي

 روسيه و چين يک دولت دوستانه و شريک تجاری در ،ان مللسازم» انساندوستانه «ۀبا امضای توافق نام. فريقا شدا

جز شايد حتی سيل بيشتر ھروئين ه ب( روس ھا بدون ھيچ سود متقابل ،حتی قبل از آن! فريقا را از دست دادندا

 حمل و نقل سالح و پرسنل نظامی از طريق خاک فدراسيون روسيه ۀ اجازامريکاموافقت کرده بودند که به ) افغانستان

  … در افغانستان بدھندامريکارای کمک به تھاجم ب

ه سازمان ملل داير بر اعمال تحريمھای اقتصادی عليه ايران ب) صھيونيستی (امريکائی ۀديپلمات ھای روسيه با قطعنام

. و باعث تضعيف يک متحد سياسی و بازار پر سود شدند.. ی موھوم يا خيالی آن موافقت کردندئ سالح ھای ھسته ۀبھان

 عليه ايران و اعطای مسير حمل و نقل به افغانستان در اواخر سال امريکاکو معتقد بود که با حمايت از تحريم ھای مس

 ھا امريکائیاز » تضمين ھای امنيتی« طلب در قفقاز برخی از ئیتوانند در ارتباط با جنبش ھای جدا ، آنھا می٢٠٠١

در سال ) Beslan( از کودکان و معلمان دبستان را در بسالنکه چچن ھا صدھا نفر   حتی پس از آنامريکا. بگيرند

  …-»مقابله به مثل کرد «امريکا طلبان چچنی در ئی کشتار کردند، با حمايت بيشتر از رھبران تبعيدی جدا٢٠٠۴،

 در ، روسيه در اوراسيا و انزوای آن در آفريقای شمالی و خاورميانه به پيش رفتۀی تحت اوباما محاصرامريکابا 

ه پوتين ب.  سوريه يک خط قرمز ترسيم نمايد،نھايت پوتين تصميم گرفت تا با حمايت از تنھا متحد روسيه در خاورميانه

 رژيمھای پادشاھی خليج فارس به دمشق – مزدوران غرب ۀ مطمئن جھت پايان دادن به حمايت از حملۀدنبال يک مذاکر

 مزدور اسالمی مستقر ٣٠٠٠٠الح؛ آموزش نظامی و تأمين مالی  سۀ اروپا محمولۀ و اتحاديامريکا: به سود کم. است

  .در اردن درگير در حمالت مرزی برای سرنگونی دولت سوريه را افزايش داده است
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 خشونت ۀسوی نواحی مرکزی با سازماندھی و تأمين مالی يک حمله واشنگتن و بروکسل فشار امپراتوری خود را ب

رژيم اوباما از يک ائتالف مبارزان خيابانی نئونازی و . رب اکراين ادامه دادنددر غ) کودتا(آميز برای تصرف قدرت

کودتاگران سپس .  برای سرنگون ساختن رژيم منتخب تأمين مالی کرد،دالر ميليارد ۵ به ميزان ،نئوليبرالھای سياسی

تحت فشار . سيه حرکت کردند پيمان نظامی بلند مدت با روۀبرای پايان دادن به استقالل کريمه و شکست موافقت نام

 بحریزيادی از دولت مستقل کريمه و اکثريت قريب به اتفاق مردم و مواجه شدن با از دست دادن تأسيسات نظامی و 

  . با زور پرسنل نظامی روسيه به حالت دفاعی در کريمه حرکت کرد، در نھايت، پوتين،مھم خود در دريای سياه

ھاجمی عليه روسيه برای انزوای آن و برای پشتيبانی از رژيم متزلزل دست نشانده رژيم اوباما يک سری از حرکتھای ت

تصرف اوکراين توسط اوباما نشانه ھای   …تحريم ھای اقتصادی و اخراج دستور روز بودند : راه انداخته در کيف ب

 ۀ برای توسع بزرگ در حال انجام اوباماستراتيژیتصرف اوکراين بخشی از . است» جنگ سرد جديد«  شروع

  .امپراتوری بود

  . دولت روسيه بود و ھستی ژئوپوليتيک برای بقاتقابل بزرگترين ۀچنگ زدن به قدرت در اوکراين نشان

خشونت رژيم کودتا و دفاع متعاقب : اوباما به دنبال گسترش، توسعه و تحکيم امپراتوری در سراسر اروپا تا قفقاز است

  . ھستند- روسيه- کليدی تضعيف يک مخالف عمدهف، عناصر ييرژيم دست نشانده در ک

 در حالی که متحدان روسيه را در بالکان و خاورميانه در طول دھه ھای گذشته ،با روسيه» شراکت«پس از تظاھر به 

ھمه بھانه ھای ھمزيستی مسالمت آميز و سازش دو .  اوباما حرکت بی پروا و بی اعتنای خود را کرد،قطع و بريده است

 رژيم اوباما توافق برای تقسيم قدرت را با روسيه بر سر دولت اوکراين زير پا گذاشت و از ، به دور انداختطرفه را

  .کودتای نئونازی حمايت کرد

 ،رژيم اوباما تصور کرد که با داشتن رضايت پيشين روسيه در مواجھه با پيشرفت قدرت امپراتوری در افغانستان

سازندگان امپراتوری واشنگتن تصميم سرنوشت سازی برای آزمايش روسيه در  ، خليج فارسۀ و منطقا ليبي،عراق

طور مستقيم تحت تأثير قرار ه  ھای نظامی آن را بئیژيک ترين دارايتا مردم روسيه و ستر، آنۀک ترين منطقستراتيژي

پيشرفت . امی بزرگبا يک بسيج نظ: روسيه به تنھا زبان قابل فھم در واشنگتن و بروکسل واکنش نشان داد. دھد می

  .اوباما و ديپلوماسی دوگانه نزديک به پايان بود» ساخت امپراتوری از طريق تاکتيکھای کالباس«

  

  ی التينامريکاپيشبرد امپراتوری در خاورميانه و 

 خروج از ،شکست در افغانستان.  جديد به پايان رسيدۀ ھزارۀ، در اواسط اولين دھ١٩٩٠پيشرفت امپراتوری سالھای 

 باخت انتخابات در اوکراين و شکست و سقوط رژيمھای ، سقوط رژيم ھای دست نشانده در مصر و تونس،اقعر

ی التين با بحران عميق اقتصادی در مراکز امپراتوری اروپا و وال استريت تشديد امريکا در امريکانئوليبرال طرفدار 

  .شد

با اين حال اين رژيم مصمم به پايان دادن به عقب .  داشت اقتصادی و سياسی برای پيشبرد امپراتوریۀاوباما چند گزين

 و ١٩ ھای بيشتر وابسته به رژيمھای استعماری قرن ستراتيژیکتيک ھا و و پيشرفت امپراتوری بود؛ او به تنشينی 

  . متوسل شد٢٠استبدادی قرن 

می جديد جايگزين مقياس  تاکتيکھای نظا،اما در زمان فرسودگی داخلی امپراتوری. نظاميگری محور سياست بود

 امريکابه مرکز صحنه برای سرنگونی رژيمھای مورد ھدف   مزدوران مسلح نيابتی. بزرگ تھاجم نيروی زمينی شد

رسانه ھای جمعی بين . رده بندی شده بود» شورشيان«نزديکی سياسی و ايدئولوژيک تحت حسن تعبير کلی . آمدند

تمام . تر و صحه گذاشتن بر سطح موجود از جنگ امپراتوری متناوب بوداعمال فشار برای تشديد درگيری نظامی بيش
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ويژه جنگ ھای زمينی را رد کرده ه  ب،طيف ھای سياسی حتی در حالی که اکثريت رأی دھندگان درگيری جديد نظامی

  .طرف راست متمايل شدنده  بامريکابودند، در اروپا و 

که به سرنگونی رئيس جمھور    راه اندازی کردئیاد و يک جنگ ھوااوباما پرسنل نظامی در افغانستان را افزايش د

 به ابزار جديدی برای ستراتيژیجنگھای نيابتی .  به کشوری ورشکسته و شکست خورده انجاميداقذافی و تبديل ليبي

اطی  ده ھا ھزار نفر از اسالمگرايان افر-سوريه ھدف گرفته شد. پيشبرد ساخت امپراتوری امپرياليستی بدل شد

ميليون ھا نفر از کشور خود فرار . و پادشاھی مستبد خليج فارس استخدام شدند  مزدوربا حمايت مالی رژيمھای سلطنتی

  .کردند و ده ھا ھزار نفر کشته شدند

دولت منتخب رئيس جمھور مانول زاليا    اوباما از کودتای نظامی در ھندوراس و سرنگونی،ی التينامريکادر 

)Manuel Zelaya(پيروزی رئيس جمھور مادوروئیاو در حالی که از شناسا.  حمايت کرد )Maduro ( در ونزوئال

چند ماه . انجاميد، به رسميت شناخت   در پارگوئه  را که به سقوط دولت منتخب چپگرايانئیکند، کودتا خود داری می

وباش برای بی ثبات کردن اين کشور ل و اذ واشنگتن از خشونتھای خيابانی ارا،پيروزی مادورو در ونزوئال پس از 

  .حمايت کرد

ک اوباما بر ستراتيژياھداف امپرياليستی . جايگزين انتخابات شده است» خيابان «، ونزوئال و تايلند، مصر،در اوکراين

ی التين به امريکا بازگشت ، يلسينۀ دورۀتصرف مجدد و غارت روسيه و بازگشت آن به وضعيت رعيت دست نشاند

 امپرياليستی ستراتيژی.  متمرکز شده است١٩٨٠ و تبديل چين به مطيع سالھای١٩٩٠ئوليبرالی سالھای رژيمھای ن

  .و تسلط از بيرون بوده است» تسخير از درون«کاربست ميدان 

  

  اسرائيل و مسير انحرافی خاورميانه: گسترش امپراتوری

 تأثير نقش اسرائيل و ستون پنجم آن ٢١رن  در قامريکايکی از تناقصات بزرگ تاريخی عقب نشينی امپرياليستی 

جنگھای واشنگتن و تحريمات تا حد زيادی .  بوده استامريکاصھيونيسم جاسازی شده در درون ساختار قدرت سياسی 

 وزارت خزانه داری و شورای ، پنتاگون،در کاخ سفيد) Israel Firsters(»اول اسرائيل«به دستور نفوذ طرفداران 

  .ره وابسته بوده استامنتيت ملی و کنگ

 در عراق و افغانستان بود که واشنگتن از قابليت ھای رو به رشد چين امريکاخاطر درگيری ه اين تا حد زيادی ب

 و ئی ملی گرانبرد فراخواندن در موقعيت به امريکا ،در خاورميانه» جنگھا برای اسرائيل«با تمرکز بر . کرد» غفلت«

 را در امريکااقتصاد و شور و شوق عمومی » جنگھای برای اسرائيل«طوالنی بودن . دی التين نبوامريکاپوپوليسم در 

  . جنگ ھای جديد در جاھای ديگر خسته کرده و از پا درآورده استۀزمين

 در شکل دادن به رويکرد نظامی برای ساخت ،عوض کرده» نئومحافظه کار« لقب ،نظريه پردازان صھيونيستی

 چند مليتی ھا و غول ھای صنعت انکشاف ۀ مورد عالق،دن ساخت امپراتوری بازار محورامپراتوری و به حاشيه ران

  .معادن بودند

تالش او برای به : تالش اوباما برای توقف عقب نشينی امپراتوری ناشی از نظاميگری صھيونيستی، سودمند واقع نشد

 زدن به جنگھای جديد در خاورميانه شکست ھمکاری پذيرفتن صھيونيستھا و فشار بر اسرائيل برای جلوگيری از دامن

پيشنھادھای او برای ايران توسط . نظامی چين تبديل شده استۀ  بيرحم محاصرستراتيژیاو به » ئیمحور آسيا«. خورد

کل .  اسرائيل تحميل شده استۀرو شده و شرايط مذاکرات ديکته شده بلوک قدرت صھيونيستی در کنگره با مانع روب

 بسيار زياد متوجه مشاورات و ۀ توسط ھزين، که به ميراث اوباما معروف شد،»ساخت امپراتوری پيشرفت ۀپروژ«

  .دستورات وفاداران اسرائيل در درون دولت او تضعيف شده است
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 به شکلی متناقص و ناخواسته نقش مھمی در تضعيف تالشھای ، يکی از وحشيانه ترين قدرت ھای استعماری،اسرائيل

  . بازی کرده استامريکاقب کشيدن کاھش ساخت امپراتوری و پيشبرد ابعاد اقتصادی و ديپلوماتيک اوباما برای به ع

  

   پس از نئوليبرالۀپيشرفت امپراتوری در دور: نتايج و چشم اندازھا

 به مراتب خطرناکتر از پيشينيان خود در ٢١ دوم قرن ۀ اوباما برای گسترس امپراتوری در دھۀتالش ھای گستاخان

روسيه رو . روسيه يک کشور از ھم پاشيده نيست که بوش و کلينتون تجزيه و غارت کردند.  بوده است٢٠ قرن اواخر

  ..به بھبود گذاشته است

 در آبھای امريکا باشد و از تھاجم امريکاچين ديگر يک بازار اقتصادی در حال رشد نيست که مشتاق به تجارت با 

 ٣ قدرت بزرگ اقتصادی دارای حق اعمال اھرم ھای اقتصادی در قالب امروز چين يک. قلمرو چين چشم پوشی کند

 را در سياستھای داخلی خود امريکاچين ديگر دخالت .  استامريکا در يادداشتھای وزارت خزانه داری دالرتريليون 

  . آمادگی داردامريکا طلبان و تروريست ھای قومی مورد حمايت ئیکند و برای سرکوب جدا تحمل نمی

 بازارھای خود را متنوع و به آسيا ،ی مستقل را توسعه دادهئ سازمانھای منطقه ، از جمله ونزوئال،ی التينکاامري

  .معطوف نموده و يک اجماع و موافقت عمومی قدرتمند پس از نئوليبرال تأسيس کرده است

نتايج «اتوری برای تأمين و حفظ تنگ امپر» نظارت« بسته شده يا احتياج به امريکا انتخاباتی به ساخت امپراتوری ۀجاد

 ، افراط گرايان مزدور،ل و اوباشذبه خدمت گرفتن ارا:  جديد واشنگتن خشونت استۀسياست برگزيد. دارد» مطلوب

  . نئونازی و مردم بی ارزش جھان در خدمت او است، و اويغوراتروريستھای اسالمگر

سرنگونی خشونت آميز رئيس . ورد شک و ترديد است اوباما مۀدر دور» پيشرفت امپراتوری« شش سال ۀتراز نام

 حضور امپراتوری را انابودی مطلق و ھرج و مرج در ليبي:  پايدار نشدۀجمھور قذافی منجر به يک رژيم دست نشاند

شکست اسد نمی تواند به . سوريه مورد حمله قرار گرفته، اما توسط متعصبان اسالمی ضد غرب. تضعيف کرده است

  .شود می) از جمله القاعده(شود که باعث قدرت گسترش اسالم تندرو» پيشرفت امپراتوری«عث اندازه ای با

 منقسم از درگيرھای داخلی است ، نئوليبرال و نئونازی اوکراين به معنای واقعی کلمه ورشکسته استۀرژيم دست نشاند

اقدام قاطع نظامی برای دفاع از متحدان  اما رھبرانش ،روسيه تھديد شده است. روسته ی عميقی روبئو با تقسم منطقه 

  .ک خود را گرفته اندستراتيژيی و پايگاه ھای نظامی ئکريمه 

اوباما تحريک شده و مخالفان را تھديد کرده است اما چيز زيادی از نظر متحدان يا دست نشاندگان ارزشمند تضمين 

زيرا، تناسب قدرت .  شکست خورده است١٩٩٠تالش او برای تکرار پيشرفت ھای امپرياليستی سالھای . نکرده است

 ھواپيماھای بدون سرنشين و نيروھای ،نيابتی ھا. ر کرده استيي ونزوئال و کلمبيا تغ، و چينجاپان ،بين اروپا و روسيه

بحران اقتصادی بيش از حد عميق است؛ خستگی مفرط داخلی .  قادر به معکوس کردن عقب نشينی نشدندامريکا ۀويژ

پيشبرد امپراتوری در اين شرايط يک .  حفظ اسرائيل بيش از حد باال استۀھزين. بيش از حد فراگير استامپراتوری 

  .ی موجود استئبرای غلبه بر سختی ھا و عقب نشينی، خطر يک جنگ بزرگتر ھسته : بازی خطرناک است

 نيورک و استاديار دانشگاه ،امتونبارتل در دانشگاه بينگھ) بازنشستگان (  جامعه شناسی ۀجيمز پتراس استاد بازنشست

ی امريکا در کانادا است که مقاالت زيادی در مورد مسائل سياسی خاورميانه و ، نوا اسکوشيا، ھاليفکس،سنت مری

  التين منتشر کرده است

 


