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  ٢٠١۶ اگست ١۵

  

  نقاط قابل انفجار در جھان
رقابت قدرت . شود جنگ سرد دوم به سرعت گسترش می يابد و به موازات آن بر نقاط بحرانی در جھان افزوده می

جھان يک قطبی جای خود .  کشور ھای کوچک را در تگنا قرار داده و حق انتخاب را از آنھا ربوده است،ھای بزرگ

ی ئامريکا بيش ازين يگانه آقای يکه تاز دنيا نخواھد بود و کشور ھا. را آھسته آھسته به جھان چند قطبی خالی می کند

نظامی مانع بزرگی برای توسعه طلبی اقتصادی و / يد اقتصادی و سياسیمانند روسيه، چين و خلق اتحاديۀ ھای جد

. البته امريکا ھم آرام نخواھد نشست و در تکاپوی حفظ قدرت جھانی اش خواھد افتاد.  نظامی امريکا و ناتو خواھند شد

ان جنک سرد اول  جھان را به سوی کشمکش دور،برخورد منافع ميان قدرت ھا و مؤسسات جديد الخلقۀ مالی و بانکی

با وجود ھمه جائی بودن بحران در سطح جھانی، توجه خود را صرف به شرق ميانه، اروپا،  شمال .  خواھد کشاند

به عقيدۀ من، اين نقاط تصادم مستقيم قدرت ھا . افريقا، بحيرۀ جنوب چين و شرق دور و افغانستان معطوف خواھم داشت

  . را در خود خواھد داشت

با کمترين سھل انگاری و . بريم که ھر روز حالت انفجاری به خود می گيرد اکی حيات به سر میما درعصر خطرن

عروج . خيره سری، احتمال برخورد ھای نظامی ميان قدرت ھای جھانی خلق می گردد و آتش جنگ شعله ور می شود

بی بودن رھائی يافته و به روسيه و چين در صحنۀ سياسی و نظامی جھان باعث شده است که جھان امروز از يک قط

، امريکا را آقای جھان ساخت و روی ھمين دليل بود ١٩٩٢سقوط شوروی در سال . سوی چند قطبی شدن روان گردد

برای دو دھه امريکا رقيبی .  افغانستان آغاز کردربه انھدام نظام ھای خالف ميل واشنگتن در شرق ميانه و تجاوز بکه 

روسيه با روحيۀ خطرناک نشنليزم روس و چين با قوت اقتصادی و .  پری گرديده است آن زمان ديگر س،حال. نداشت

 ٢١ و دھۀ اول قرن ٢٠روسيه آن روسيه دھۀ نود قرن . مالی وارد تياتر جھانی شده و امريکا را به مبارزه طلبيده اند

گاه از دست رفتۀ خود را باز يافته با امريکا و ناتو در اروپا  به رقابت برخاسته و در شرق ميانه دوباره جاي. نيست

حمايت از نظام اسد در سوريه، پشتيبانی از ايران در روياروئی با غرب و نزديکی با اسرائيل در واقعيت . است

تشکيل سازمان مالی و اقتصادی برکس . شود سرآغار يورش ھای نظامی و سياسی روسيه در سطح جھانی شمرده می

)BRICS (،روسيه، ھند، چين و افريقای جنوبی است، در صورت فعال شدن می تواند برای که مشتمل بر برازيل 

چند قطبی شدن جھان .  بانک  جھانی مورد حمايت امريکا درد سر بزرگی خلق کند و انحصار را از رقيب  بربايد

  . خواھی نخواھی رقابت قدرت ھا را وسعت می بخشد و به  نقاط بحرانی می افزايد
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از جنگ جھانی دوم و آغاز جنگ سرد اول  بين شرق و غرب، شرق ميانه جايگاه خاصی را در بعد  :شرق ميانه

ًتا زمان فروپاشی شوروی، اين منطقه عمال به دو ساحۀ تحت نفوذ امريکا و شوروی تقسيم . سياست جھان اتخاذ کرد

رط امريکا از موقف اسرائيل و خلق اسرائيل در شرق ميانه و اشغال سرزمين ھای فلسطين و حمايت بال ش.  شده بود

حمايت نيمۀ شوروی از  بعضی نظام ھای عرب، کشور ھای اين منطقه را محل زور آزمائی دو ابر قدرت جھانی قرار 

ختم شوروی برای امريکا اين فرصت را داد که منطقه را در اخيتار خود بگيرد و نظام ھای منطقه  را برحسب . داد

ً احيانا بھار عرب را تصادفی بدانيم، بدون ترديد وسعت بخشيدن آن کار امريکا بوده اگر. خواھش خود سرنگون سازد

ژی امريکا در شرق ميانه ھنوز ھم اين است که نظام ھای حاکم مخالف امريکا در منطقه سرنگون گرديده يسترات. است

 بزرگ  به نفع اسرائيل ۀ ميان نو و تابع امريکا روی صحنه آمده  و يک شرقی جديد با نظام ھایو به عوض کشور ھا

امريکا در  انھدام عراق و ليبيا به موفقيت رسيد، اما در مصر شکست خورد و اکنون پايش در گل و . عرض اندام نمايد

با استفاده از بحران سوريه، روسيه  بار ديگر در تياتر شرق ميانه داخل شد و توانست که .  لوش سوريه بند مانده است

اگر مداخلۀ روسيه در سوريه . به نفع اسد و به ضرر گروه ھای مورد حمايت امريکا و ناتو تغيير دھد را ءتوازن قوا

شد و يکی از آرزوی ھای ديرينۀ اسرائيل  ًنبود، نظام اسد از ھم می پاشيد و سوريه عينا به سرنوشت عراق مبدل می

تواند تصادم مستقيم نظامی  يم مسکو به نفع اسد میکه، بحران سوريه و مداخلۀ مستق قابل توجه اين. برآورده می گرديد

روسيه و امريکا را  در  سوريه سبب شود و آتش  جنگ را در کل شرق ميانه شعله ور سازد که نتايج غير قابل پيش 

حضور حزب هللا و گروه قدس ايران که به نفع اسد در سوريه می رزمند، بحران سوريه را پيچيده .  بينی خواھد داشت

کودتای نافرجام در ترکيه، نزديکی انقره و تھران، تجديد .  ساخته و غرب را در تنگنای عجيبی گير انداخته استتر 

ان از پوتين عاليمی از ناکامی ھای امپرياليسم و خنظر روش ترکيه نسبت به بحران سوريه  و معذرت خواھی اردو

دامه دارد و به موازات آن خطر تصادم نظامی قدرت ھا بحران سوريه و اشغال فلسطين ا. اسرائيل در شرق ميانه است

  . تواند يکی از نقاط قابل اشتعال در جھان محسوب گردد بنابران شرق ميانه می. ھم در منطقه ازدياد يافته است

  

پيشرفت ھای اقتصادی و . ژيک امريکا مھار کردن چين استييکی از اھداف سترات :بحيرۀ جنوب چين و شرق دور

که بيجينگ  ًخاصتا اين. ن غرب را در مجموع و امريکا را طور خاص در حالت سرگيچی قرار داده استنظامی چي

 مالی  و اقتصادی برکس و سازمان ھمکاری شانگھای است که به زودی توازن مالی و اقتصادی جھان دمرکز غول جدي

ن  قسمت از جھان را در خطر تصادم دو زورآزمائی چين و امريکا در شرق دور اي. را به ضرر غرب تغيير خواھد داد

امريکا قوای عظيم نمبر ھفت خود را در شرق دور دارد که درين اواخر توانائی آتش آن . قدرت دنيائی قرار داده است

در . را باال برده تا در  صورت تصادم نظامی، امريکا  از عھدۀ چين برآيد و ضربات محکمی به اين کشور وارد نمايد

 کشتی طياره بردار دارد که قوای عظيمی را تشکيل ۵ کشتی و ٧٠ تا ۶٠  طيارۀ جنگی، بين ٣٠٠ريکا حال حاضر ام

می را دارد، در و را که قابليت حمل سالح ھای ات۵٢می و ذروی و طيارات بی وامريکا ھمچنان بم ھای ات. دھد می

قرن بيست نيست و توانائی سياسی،  ۶٠ و ۵٠چين کشور دھۀ ھای . کند جزاير گوام و ديگو گارسيا نگھداری می

ًچين عظمت اقتصادی خود را قبال به نمايش گذاشته که حتا . اقتصادی و نظامی اش از نظر ھا پنھان نمانده است

اقتصادی، چين توانسته است که قدرت نظامی خود را به موازات توانائی . امريکای متمول مقروض آن کشور شده است

چين تا .  شود به پيمانۀ وسيعی تکامل دھد که اکنون  بعد از امريکا و روسيه، سومين قدرت نظامی جھان محسوب می

می وحال کشور متعرض نبوده، اما به صراحت اعالم کرده است که ھر حمله به خاک چين از جانب امريکا جواب ات

اگر شرايط فعلی حاکم در آن قسمت جھان ادامه يابد و . ت که حتا خاک اصلی امريکا ھم در امان نخواھد بودخواھد داش
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  امريکا را در توانائی ٢٠٣۵ و ٢٠٢۵برخورد ھای نظامی بين چين و امريکا به وقوع نپيوندد،  چين تا سال ھای 

بنابران، . قل خواھد رساند و  حاکم منطقه خواھد شدکه تفاوت کنونی را به حد ا نظامی پشت سر خواھد گذاشت ويا اين

  . شرق دور و بحيرۀ جنوب چين را نبايد از نظر دور داشت و احتمال شعله ور شدن جنگ را در آن منطقه ناديده گرفت

  

می لری کلنتن را در کشتار مردم آن سرزمين تعقيب ي امريکا بار ديگر ليبيا را درھم می کوبد و روش ھ:شمال افريقا

سيسات اقتصادی و زير بنائی آن کشور و سرازير أقتل بيرحمانۀ قذافی دکتاتور ليبيا توسط عمال غرب و انھدام ت. نمايد

در حال حاضر،  روسيه  . شدن پناه گزينان ليبيائی به سوی کشور ھای ھمسايه، شمال افريقا را بی ثبات ساخته است

ه است، اما دير نخواھد بود که در صورت لزوم، مسکو داخل صحنۀ  کشور امريکا و ناتو را در لبييا به مبارزه نطلبيد

اگر فشار سياسی و . ھای شمال افريقا به شمول ليبيا شده و غرب را در زير فشار سياسی و نظامی قرار خواھد دھد

مال افريقا نير می اقتصادی امريکا و ناتو بر روسيه تداوم يايد، روسيه ھم برای غرب در نقاط مختلف جھان که شامل  ش

لھذا، خطر جنگ سرد و گرم را در شمال افريقا نبايد از نظر دور داشت که می . گردد، درد سر جدی خلق خواھد کرد

  .تواند به يک نقطۀ انفجاری ديگری مبدل گردد

  

ن داد که ناتو به بعد از فروپاشی سوسيال امپرياليسم شوروی، امريکا در زمان ادارۀ بل کلنتن  به روسيه اطمينا :اروپا

شود، پيشروی نخواھد کرد و آن کشور ھا را مدغم  سوی سرحدات اروپای شرقی که ساحۀ امنيتی روسيه محسوب می

الکن نه تنھا امريکا و ھم پيمانان ناتو به وعدۀ خود نسبت به روسيه وفا نکردند، بلکه حتا پيمان ناتو را تا . نخواھد ساخت

شد و  اگر عکس العمل جدی روسيه نمی بود، اوکراين ھم  امروز جزء ناتو می. سرحدات روسيه ھم گسترش دادند

کودتای غرب در اوکراين و خلع دولت متمايل به مسکو در آن . جزيرۀ کريميه در دست غرب و پيمان ناتو می افتاد

سازد و جزيرۀ ًپوتين توانست با پيش دستی  طرح ناتو را قسما خنثی ب.  کشور زنگ خطر بزرگ برای روسيه بود

اين بزرگترين شکست امريکا و ناتو در روياروئی با روسيه بود که مسکو از . کريميه را دوباره به روسيه ملحق گرداند

البته غرب و ناتو به موفقيت ھای چشمگيری در ادغام . آن با موفقيت بيرون آمد و غرب را به عقب نشينی وادار ساخت

ر شوروی سابق بودند، نايل شده اند، اما در اوکراين سر ناتو به سنگ خورد و کشور ھای اروپای شرقی که جز اقما

  .متقبل شکست گرديد

امکان جنگ داخلی و تجزيۀ اوکراين ھر لحظه موجود است که احتمال برخورد .  بحران اوکراين ھنوز پايان نيافته است

افروخته شود، آغاز آن از اوکراين خواھد بود و بعد اگر آتشی در اروپا . ھای نظامی  بين ناتو و روسيه را در خود دارد

روسيه ار نگاه کميتی و کيفيتی برتری کامل بر کل نيرو ھای مشترک . سراسر اروپای شرقی و غربی را فرا خواھد بود

ًکشور ھای اروپای شرقی که اخيرا عضو ناتو شده اند، آنقدر ضعيف اند که اصال در دوکتورين نظامی . ناتو دارد ً

با تجربۀ سابق از قدرت نظامی روس، اقمار شوروی سابق کمترين مقاومت در مقابل يورش قوای .  ندارندیسيه جارو

ژيست ھا ناتو دارند، روسيه می تواند يبا تخمينی که سترات. سرخ نخواھند کرد و مانع  پيشروی قوای روسيه نخواھند شد

يگانه راه برای جلوگيری از پيشروی قوای روسيه، استعمال بم . دتا کمتر از يک ماه  خود را به سواحل نورماندی برسان

 ايلتسين پوتين مانند روسيۀ ۀروسي. ًمی است که سرانجام به يک جنگ اتمی تماما عيار مبدل خواھد شدوھای تاکتيکی ات

، امريکا و ناتو عروج دوبارۀ روسيه. نيست که سراطاعت به امريکا فرود آورد و امر و نھی اين  کشور را تحمل نمايد

تواند ھر زمانی نقطۀ  پس اروپا می.  ًرا در حالت دفاعی قرار داده و دست شان را در پيشروی ناتو قسما بسته است

  .انفجار بين روسيه و ناتو باشد که نتايج مصيبت بار آن غير قابل پيش بينی خواھد بود
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 و ساير قدرت ھا ھم امريکا را تا حال  آرام گذاشته اند،   ستًکه افغانستان کال در اشغال امريکا علی رغم اين :افغانستان

يکا به افغانستان  ھيج قدرت ديگر به تجاوز امر. شوداما اين حالت می تواند ھر زمانی به يک  نقطۀ انفجاری مبدل  

پای ساير ژيک ازين کشور برای مقاصد تعرضی به ساير کشور ھا ياعتراض نکرد، اما تداوم اشغال و استفادۀ سترات

امريکا مراکز متعدد نظامی در افغانستان برپا کرده است که تھديدی . قدرت ھا را سرانجام به  افغانستان خواھد کشاند

 ترين وسايل نظامی را جا به جا یامريکا درين مراکز نظامی عصر. برای ايران، روسيه و حتا چين تلقی می گردد

ژيک و يمعاھدات استعماری سترات. شود  حتا روسيه  از آن استفاده میکرده که در صورت برخورد نظامی با ايران و

دھد  دفاعی  دوجانبه که بين امريکا  و دولت مستعمراتی کابل  به امضاء رسيد، اين امکان را به واشنگتن می/ امنيتی 

 اعتراض را در که از خاک افغانستان برای مقاصد تعرضی استفاده برد که دولت مستعمراتی کابل کمترين صالحيت

امريکا ھمچنان آالت پيشرفتۀ جاسوسی را در مراکز نظامی خود در افغانستان جا به جا  کرده که از .  زمينه ندارد

نظام آخندی ايران بار ھا اعالم کرده است که . فاصله ھا دور قادر به ثبت مخابرات نظامی ايران، روسيه و چين است

سوئی که به ايران حمله نمايد، ايران برای دفاع خود ھمان سمت را ھر کا از طيارات و راکت ھای رھبری شدۀ  امري

افغانستان يکی از ھمان محالتی  است  که مورد ھدف راکت ھای نظام آخندی قرار خواھد . ھدف قرار خواھد داد

می از خاک افغانستان معلوم نيست که روسيه و چين تا کجا می توانند تدوام اشغال افغانستان و بھره برداری نظا. گرفت

شود که اين بستگی به باال رفتن  جنگ سرد در ساير نقاط جھان و استفادۀ ناجايز  فکر می. را ذريعۀ امريکا تحمل نمايند

پس تداوم اشغال افغانستان و بسط مراکز نظامی . از خاک افغانستان برای مقاصد تعرضی به ساير کشور ھا دارد

برای شعله ور ساختن جنگ منطقه ئی آماده خواھد ساخت و برای افغانستان اشغال شده امريکا درين کشور، زمينه را 

  .  حالت انفجاری خواھد داد

مال گردد، صلح در يکه تجاوزات قدرت ھای بزرگ بر حريم کشور ھای کوچک تداوم بايد و حاکميت شان  پا تا زمانی

  .  ھد يافت و نسل بشر به سوی نيستی خواھد شتافتجھان حاکم نخواھد شد و خطرات جنگ تباه کننده افزايش خوا

  

  

 

 

 

 

 
 


