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 ٢٠١۴ جوالی ١٠

  امريکا باشد» جھانیۀقشل«امريکای التين نمی خواھد 
  

 جلسۀ والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه در جوالیی التين سخنرانی اول ماه امريکااسی  سي- در مجامع اجتماعی

ی التين به سخنان امريکامندی ه عالق.  ھای جدی قرار گرفته استمذاکره و نمايندگان دائمی روسيه مورد بحث و ءسفرا

س گروه بريکس راھی برزيل خواھد ، او برای شرکت در اجالجوالیپوتين به اين سبب تقويت شد، که در اواسط ماه 

رئيس جمھور روسيه در جريان اين سفر با مقامات کوبا در ھاوانا، با کريستين فرناندس ِد کيشنر در بونئس آيرس، . شد

  . خواھد کردمذاکرهبا ديلما روسوف در برزيل و در فورتالزه، محل برگزاری اجالس بريکس، ديدار و 

 چنين وظايفی را رئيس جمھور پوتين نه تنھا برای وزارت -»ايه ھای ھمکاری بين المللیدفاع از منافع ملی و تقويت پ«

رئيس جمھور اظھار اميدواری کرد، که . ن کرده استيي نھادھای روسيه در خارج از کشور تعۀخارجه، حتی برای ھم

، ناتوان قشلۀ جھانیل جھان به  تبدي- از ساختن سياست خود حتی با توسل به نيروی قھريه ) امريکاقبل از ھمه، (غرب 

غرب از چنگال عظمت طلبی، تالشھا برای ساختن . يقين دارم، عملگرائی غلبه خواھد کرد«: پوتين گفت. خواھد بود

 از يک شکل کردن جھان و تحميل موازين رفتاری و زندگی واحد به جامعه فاصله -  خالص خواھد شد” جھانیقشلۀ״

  .»خواھد گرفت

 در اطراف امريکاو سازمانھای جاسوسی .) م. امريکاوزارت جنگ (ميلی وزارت خارجه، پنتاگون جنگھای خونين تح

اگر . ی التين را نگران ساخته استامريکا سياستمداران خردمند کشورھای - از افغانستان تا اوکراين-نزديک روسيه

» گرانما«، )مکزيک(» ال ژروندا«، )شيلی(» پونتو فينال«نقطه نظرات تحليلگران جدی را در نشريات مھمی مانند 

 بر روی امريکاوری تبود، که امروز تمام توان امپرا اين خواھد ئی نھاۀ ديگر جمعبندی کنيم، نتيجۀو دھھا نشري) کوبا(

برای .  با ھر گونه اقدام تجاوزگرانه آماده اند، متناسبۀاما اين رژيمھا برای مقابل. روسيه و چين تمرکز يافته است

 تا حد فاجعه باری سقوط کرده، ھر امريکا محبوبيت او در ۀ، رئيس جمھور اوباما، که درج»مرد تندخو«ھرت احيای ش

 که تھاجمات پر اينه نظر ب. نياز دارد» رژيم دشمن«سيلی بزن برای مجازات ھر گونه » پسر بچه ھای«چه بيشتر به 

شکل بتواند در دور دستھا به نتيجه برسد، قربانيان را علت روند رو به تعميق بحران اقتصادی مه  دولت اوباما بۀھزين

  .وری در جنوب رود ريوگراند انتخاب می کنندتنزديک، در حياط خلوت امپرادر مناطق 

مخصوص انتخاب می » خنثی سازی«ی التين در اين باره که واشنگتن کدام کشور را برای امريکادر رسانه جمعی 

 وسيعی به فعاليتھای ۀه مورد تأکيد قرار می گيرد که دولت اوباما در جبھکند؟ ھمواره بحث می شود و اين نکت

چنين . دست می زند» یئتوده «ويژه با کاربست پيشرفته ترين تکنولوژی جنگ اطالعاتی عليه دولتھای ه خرابکارانه، ب
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يل دور از رز، حتی برجنتايناليوی، وکوبا، ونزوئال، اکوادور، نيکاراگوئه، ب: ی التين فراوان ھستندامريکااھدافی در 

 ملی  منافع صرفاً ۀتوده گرائی، که سعی می کند خط و مشی سياست خارجی و سياست اقتصادی خارجی خود را بر پاي

ی دريای کارائيب، که بر اساس قرارداد پترو کارائيب از امتياز ئکشورھای جزيره . استوار سازد، از اين جمله اند

  .وری گرفتار شوندتغضب امپراری نزديکی با کوبا و ونزوئال دارند، ممکن است به صدور نفت برخوردارند و ھمکا

» نرم« از روش بی ثبات سازی ی التين، واشنگتن اساساً امريکا مقدماتی جنگ عليه رژيمھای نامطلوب ۀدر مرحل

غيردولتی تحت مديريت  اقتصادی دامن می زند، با دست سازمانھای - بدين منظور، به بحرانھای مالی. استفاده می کند

  جنبشھای اعتراضی را تحريک میه برای توسعامريکا ۀمزدبگيران سازمان سيا يا فعاالن آژانس کمکھای اياالت متحد

نمايد، با دستکاری و پخش اطالعات مشکوک، اغلب با طرح مشکالت مربوط به فساد، اذھان عمومی را مشوش می 

در اين زمينه به ابتدائی ترين جعليات، . ابت اين قبيل اقدامات تبليغاتی ھستندروشھای بدنام کردن رھبران، پای ث. سازد

 ھيچ سند و مدرک اثباتی، ۀبدون ارائ. ، در باره حسابھای شخصی مخفی در بانکھای خارجی دست می زنندمثالً 

ميليون، نه کم و نه  ۴٠درست  (دالر ميليون ۴٠موجودی حسابھای بانکی فيدل کاسترو، ھوگو چاوز، دانيل اورتگا را 

  .اعالم کردند) زياد

 ۀ مرحلامريکا بحرانی می رسد، سازمانھای جاسوسی ۀزمانی که روند بی ثبات سازی در اين يا آن کشور به مرحل

ليس ھائی که وبرای شورش مسلحانه و حمله به رئيس جمھور در اکوادور از پ.  جوش می رسانندۀبحرانی را به نقط

مأموران .  فعاليت می کنند، استفاده کردندامريکاازمانھای اطالعاتی در پوشش کارکنان سفارت تحت نظارت مأموران س

 فعاليتھای گروھھای تروريسيتی در بوليوی را که سازمان سيا از معتمدترين مزدورن شبه نظامی در امريکاديپلوماتيک 

 بوليوی نابود و ۀاقدامات قاطع نيروھای ويژبخشی از تروريستھا در اثر . اروپا تشکيل داده بود، مديريت می کردند

 خود در بوليوی ھمچنان ۀ به اقدامات خرابکارانامريکابا اين حال، نمايندگی ديپلوماتيک . بخش ديگر بازداشت گرديدند

امل ئی را عامريکاطور مستدل و مستند، مأموران ه  افشاء نموده و ببوليوی مأموران سازمان سيا را دائماً . ادامه می دھد

 برای بی ثبات کردن رژيم بوليواری ونزوئال امريکاسازمانھای جاسوسی . ليس در کشور می داندوتداوم اعتراضات پ

از کارشکنی اقتصادی توأم با ايجاد کمبود تصنعی خواربار و کاالھای مورد مصرف عمومی، سازماندھی وسيعترين 

در برزيل برخی . و ديگر عمليات تروريستی استفاده کردندناآرامی ھا، بستن خيابانھا، آتش زدن مؤسسات دولتی 

 برای توسعه، اعتراضات شديدی را عليه برگزاری امريکاسازمانھای غيردولتی تحت حمايت مالی بنياد کمکھای 

. ديلما روسوف تحريک کردند» شکست سياستھای اجتماعی«مسابقات جھانی فوتبال در کشور زير شعارھای مبارزه با 

ھيچ دولتی در تاريخ برزيل چنين پروژه ھای گسترده ای را که دولتھای ايناسيو لوال دا سيلوا و ديلما .  دروغشعارھای

  .  نکرده استء اجتماعی تحقق بخشيدند، اجراۀ عرص روسوف در

.  می باشدامريکارويکرد تھاجمی واشنگتن نسبت به حل مسائل بين الملل ھمواره عامل منفی در تنظيم مناسبات با 

ی التين را امريکا در امريکا ۀ سياست اياالت متحدۀ محتوای ويرانگرانء سفراجلسۀسخنرانی رئيس جمھور روسيه در 

خطر جنگ در جھان در حال رشد است، تضادھای کھنه تشديد می شوند و تضادھای جديد «. با وضوح تمام نشان داد

سفانه، شاھديم که حقوق و موازين بين المللی ناديده أ و، مت-  گاھی ھم غيرمنتظره-ما با آنھا مواجھيم. وسعت می يابند

  .» می يابد غلبه” ھر عملی مجاز است״گرفته می شود، بديھی ترين ھنجارھا رعايت نمی گردد، اصل 

 با امريکامخالفت .  سخت به الگوی نظم جھانی تک قطبی، که ھرگز تشکيل نگرديده، چسبيده استامريکا ۀاياالت متحد

ه  و ناتو بامريکازيرساختھای پايگاھھای نظامی . پيشين، موجب تکانھای جھانی غيرقابل جبران گرديده استحفظ نظم 

  در خاک روسيه و چين ساخته شده و دائماً یی به اھدافئ حمالت ھسته ۀمنظور اقدامات تھاجمی و بر اساس برنام

...  را خونسردانه برآورد می کنندامريکاابل به خاک  متقۀکارشناسان پنتاگون آسيبھای قابل قبول حمل. نوسازی می شوند
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 را امريکاکه محاسبات پنتاگون کشتار ميليونھا شھروند  حساب می آيند، طرفه اينه لحاظ نظری قابل قبول به قربانيان، ب

 لمغير فتخيالت مت بشر چنان حاد شده است، که ی بقاسألۀدر پرتو اين محاسبات سفاکانه م. وقيحانه در نظر می گيرد

  . نظر می رسنده فاجعه ھای ھاليوودی حرفھای مفت کودکانه بھای 

 خود ۀملتھا و کشورھا عزم و اراد«: له را رئيس جمھور روسيه در سخنرانی خود مورد تأکيد قرار دادأ ھمين مسدقيقاً 

 می کنند، که اين ن سرنوشت خويش، برای حراست از ھويت فرھنگی و مدنی خويش ھر چه بلندتر اعالمييرا برای تع

 خود در عرصه ھای نظامی، سياسی، مالی، اقتصادی و ايدئولوژيک در ۀھم با تالشھای برخی کشورھا برای حفظ سلط

 اين واقعيت که ما از ھمديگر متفاوتيم، فرارسيده است، ھر کشوری حق دارد زندگی  زمان قبول... تضاد قرار می گيرد

 واشنگتن ۀند از ديکتای التين مجبورامريکابرخی کشورھای . »ميلی ديگران بسازد تحۀميل خود، نه با ديکته خود را ب

.  گرفتار شده اندامريکاوابسته به » قشلۀ جھانی«کلمبيا، ھندوراس، گواتماال، پاراگوئه و برخی ديگر در . پيروی کنند

 در قلمرو اين امريکا نظامی منظور تحريک مناقشات نظامی از پايگاھھایه پنتاگون برای تھديد برخی رژيمھا و ب

  .کشورھا استفاده می کند

 غنی روابط سياسی ۀ شرکای تجاری، تجربۀ مناسبات با ھمۀرئيس جمھور پوتين ضمن اعالم آمادگی روسيه برای توسع

قرار ی التين را، با پتانسيل عظيم بازارھای در حال رشد آنھا را مورد تأکيد امريکا روسيه با کشورھای ۀو انساندوستان

 اقتصادی و -بدين ترتيب، والديمير پوتين و رائول کاسترو در ھاوانا در خصوص مسائل مربوط به روابط تجاری. داد

 صلح آميز از فضای کيھانی ۀسرمايه گذاری، طرحھای مرتبط با انرژی، حمل و نقل ھوائی و زمينی، بھزيستی، استفاد

 سفر جای گرفته، که ۀکاسترو، رھبر تاريخی انقالب کوبا نيز در برنامديدار پوتين با فيدل .  خواھند کردمذاکرهبحث و 

 آزادی، مجلس شورای ملی روسيه ۀ سفر پوتين به جزيرۀدر آستان... ارزيابی اھميت نمادين آن بسيار دشوار است

وبا برای بخش قابل مالحظه ای از آن را وامھای ک.  ميليارد بدھی کوبا به روسيه را تصويب کرد٣٠بخشش بيش از 

بخشش بدھی و آزادکردن اقتصاد کوبا چشم انداز مساعدی را برای . خريد توليدات نظامی اتحاد شوروی تشکيل می داد

 نفت در ئیقرارداد اکتشاف معادن دريا» خارج نفت«و » روس نفت«شرکتھای .  سودمند باز می کندھمکاری متقابالً 

در اين قرارداد، ايجاد پايگاه در بندر ماريئل برای . انا امضاء کرده اند را با ھاوامريکاسواحل کوبا در نزديکی سواحل 

  . خطوط انتقال نفت لحاظ شده استۀانجام عمليات حفاری و لوله گذاری شبک

بدين ترتيب، . گو قرار خواھد کرد و  و برزيل مذاکره و گفتارجنتاين طرحھای مھم ديگری نيز در ۀپوتين در بار

  .وجود دارد»  جھانیقشلۀ«نگتن برای ايجاد جايگزين تالشھای واش

*  

  :حاشيه

ضروری )  نشانی زير در(» ٧٧گروه « حاضر، مطالعه متن سخنرانی تاريخی اوا موراليس در اجالس ۀھمراه با مقال

  . مترجم. نظر می رسده ب

http://www.dolatebahar.com/view/13013/به-پا- خاستن-جھانی- جديد-از-جنوب- در- خدمت-بشريت 

  

  روزنامه نگار و کارشناس مسائل سياسی*

http://ruskline.ru/opp/2014/7/07/latinskaya_amerika_ne_hochet_byt_kazarmoj_ssha/ 
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