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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٨

  یئپروکسی ھای امريکا و رقابت ھای منطقه 

  
  جيمز پتراس

در عوض، ترکيه سرزمين : پرياليستی در سوريه شکست خورده است امۀتالش امريکا برای يک رژيم دست نشاند

جای بيرون راندن مزدوران اسالمگرا در برابر ترک ھا برای خودمختاری ملی مقاومت ه سوريه را قورت داد، کردھا ب

د ی وحشيانه،  که تا حئجنگ منطقه . رو شده استه کردند، و دمشق با يک تھديد اضافی به حاکميت ملی خود روب

زيادی توسط امريکا و عربستان سعودی شروع شده است، نشان می دھد که قدرت امپراتوری امريکا در خاورميانه تا 

 ۀ، نشانبيجينگبی ميلی در ميان دست نشاندگان واشنگتن برای بيان خصومت آشکار عليه ... چه حد تقليل يافته است

اما  شورش ھای فوری و ناگھانی در بی ... ی ادامه داردجنگ ھای امپرياليست... امريکا ست» قدرت پروکسی«زوال 

تضعيف . ی نيز ادامه داردئی سياست ھای امپرياليستی، جنگ ھای ملی و درگيرھای منطقه ئثباتی داخلی، و طرد توده 

 و درگيری ھای متعدد به بار می آورد، که ممکن است برای –امپراتوری، دورانی از جنگ ھای درون پروکسی 

اما  .  قليلی عليه بسياری تبديل به جنگ بسياری عليه بسياری می شودۀجنگ عد. وری امريکا مفيد باشد و يا نباشدامپرات

ی سازماندھی شده با آگاھی طبقاتی واقعی می ئير تاريخی چيست؟ تنھا ظھور جنبش ھای توده يانتخاب در برابر چنين تغ

 .وفان آينده پاسخی مثبت ارائه دھدطتواند به 

******  

. ی التينامريکای وابسته است، به ويژه در خاورميانه، آسيا و ئ به حمايت رژيم ھای منطقه امريکاساخت امپراتوری 

ل مناطق مجاور، جمعيت ھا و سرزمين ھا، نقش ھای نظامی ارزشمندی ودر تأمين کنتر) پروکسی(اين رژيم ھای نيابتی

  .بازی می کنند
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 به – خود ۀ سياست ھای توسعه طلبانۀشاھد بوده ايم که ھمين پروکسی ھا جھت توسعبا اين حال در سال ھای اخير، ما 

  .دنبال ايجاد امپراتوری ھای کوچک خود ھستند

ی خود، اکنون برای واشنگتن نقاط جديد مشاجره فراھم می ئرژيم ھای دست نشانده با جاه طلبی ھای محلی و يا منطقه 

 مجبور شده است ضرر و زيان ھای طوالنی مدت خود را کم و يا عقب نشينی امريکادر مواقعی که امپراتوری . کنند

اغلب، رژيم . تمرکز جديد مناطق جنگی پسا امپراتوری است. کند، مجموعه ای جديدی از درگيری ھا ظھور کرده اند

يگر، پروکسی ھای در موارد د. دست می گيرنده ی خود بئھای دست نشانده ابتکار عمل را در مقابله با دشمنان منطقه 

  . خود را کنار می زنند و جاه طلبی ھای ارضی خودشان را به پيش می برندامريکائی» اربابان«رقيب 

طور قطع منجر به بسياری ه ً، فراتر از پايان دادن به جنگ ھا و درگيری ھا، تقريبا بامريکا امپراتوری ۀشکست سلط

 مانند –و يا حفاظت از برادران قومی می شود » فاع از خودد«، يا »خودمختاری «ۀی تحت بھانئجنگ ھای منطقه 

  .نگرانی ناگھانی آنکارا برای ترکمن ھا در سوريه

  .در اين مقاله ما تعدادی از آشکارترين موارد را بررسی می کنيم

  

   سوری ھا – کردھا –جنگ ترک ھا : خاورميانه

نگونی دولت ملی گرای سکوالر بشاراالسد سوريه رژيم ترکيه در طول سالھای گذشته، در خط مقدم جنگ برای سر

  .بوده است

 و به نمايندگی از جاه طلبی ھای امپرياليستی واشنگتن برای   عمل کرده اندامريکاترک ھا به عنوان پروکسی ھای 

 و ھم چنين  مزدوران اسالمگرای تروريست جھادی خارج از کشور، پايگاه ھای نظامی، تجھيزات، آموزش و حفاظت

  . ورود به سوريه ارائه داده استۀطنق

 را ھدف قرار داد، واشنگتن به امريکا و منافع  دست آورده قلمرو ب) داعش(» مستقل«ھنگامی که تھديد اسالمگرايان 

پروکسی ھای کرد واشنگتن، به عنوان بخشی . ًسرعت به متحدان خود، جنگجويان کرد روی آورد که عمدتا سکوالرند

 و ھمچنين امريکائی قومی طوالنی مدت خودشان، قلمرو را از دست ھر دو، اسالمگرايان ضد از دستور کار ملی و

  .ل خود درآورندودولت ملی گرای سوريه به کنتر

رئيس جمھور . ترکيه پيروزی کردھا در شمال سوريه را به عنوان مظھر خودمختاری نيروھای کرد درون ترکيه ديد

 و جنگ  ا، ھواپيماھای جنگی و ده ھا ھزار پرسنل نظامی به سوريه فرستاد تانک ھ– نظامی کرد ۀان مداخلخاردو

 دروغين جنگ با داعش ۀ ترکيه تحت بھانۀحمل!  را به راه انداختامريکابرای نابودی کردھای سوری پروکسی 

اری استعم»  امنۀمنطق« کردھا يک کنترولدر واقع، ترکيه جھت . پيشروی نمود و سرزمين سوريه را تسخير کرد

   .گسترده ايجاد کرد

 پاکسازی قومی، کردھا را از خانه ھای خود در شمال سوريه راند، رژيم ۀدر حالی که ترک ھا در يک عمليات گسترد

 سوری ھا – کردھا –بنابراين، جنگ ترک ھا . ًاوباما در واشنگتن شکايت کرد، اما کامال تمايلی به مداخله نداشت

  . ستامريکا کنترولخوبی فراتر از ه ط و نتايج آن بشروع شده است، که ضوابط، شراي

در عوض، ترکيه سرزمين :  امپرياليستی در سوريه شکست خورده استۀ برای يک رژيم دست نشاندامريکاتالش 

جای بيرون راندن مزدوران اسالمگرا در برابر ترک ھا برای خودمختاری ملی مقاومت ه سوريه را قورت داد، کردھا ب

  .رو شده استه شق با يک تھديد اضافی به حاکميت ملی خود روبکردند، و دم
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 و عربستان سعودی شروع شده است، نشان می دھد که امريکای وحشيانه،  که تا حد زيادی توسط ئجنگ منطقه 

   . در خاورميانه تا چه حد تقليل يافته استامريکاقدرت امپراتوری 

    

  ين درگيری جاپان، ويتنام، فيليپين و چ:  آسيا

 پس از جنگ جھانی دوم در تالش امريکا.  ساخت و تخريب کشورھای پروکسی را در آسيا ديده استامريکاامپراتوری 

 جنوبی، تايوان، فيليپين، وريای، پاکستان، کجاپان شمالی و ويتنام، کشورھای وريایبرای خفه کردن و تسخير چين، ک

  .  ترکيب و متحد کرده استاستراليا و زالند نو را به عنوان کشورھای پروکسی

  . پيوسته اندامريکا چين به ۀًاخيرا ھند، ويتنام و ميمانمار در طرح نظامی جديدی برای محاصر

فرد جھت ه ، تالشی منحصر ب)ت پ پ(ن از مشارکت ترانس پاسيفيک کلينت –ی اوباما »محور آسيا«ھدف اصلی 

  .زوی ساختن و تضعيف نقش چين در آسياست جھت منامريکا کنترولکشورھای آسيا تحت » متحد ساختن«

 پايگاه ھای نظامی، پرسنل، حمايت مادی و جاپان جنوبی، فيليپين و وريایپروکسی ھای اصلی پسا جنگ جھانی، ک

 در بلوک، علی رغم مرگ ميليون ھا ويتنامی در طول جنگ –ويتنام، جديدترين پروکسی . لجستيکی ارائه می دھند

  . سوی چين ھدف گيری شده است، خوش آمد می گويده  در ھندوچين، به سالح ھای پنتاگون که بامريکا

واشنگتن ھستند، اما » دستور کار چين ھراسی« ھم چنان در ظاھر در خدمت ئیدر حالی که پروکسی ھای آسيا

تن تمايلی به تحريک  مستقيم واشنگئیآنھا از طريق سياست رويارو: بسياری بنابر شرايط خودشان عمل می کنند

 اقتصادی ۀانجمن ملل آسيای جنوب شرقی در رابطه با توسع(در کنفرانس اخير آسی ان .   خشم اقتصادی چين ندارند

دادگاه بين «،علی رغم حکم )٢٠١۶(در الئوس )  م-  ويکی پيديا – فرھنگی کشورھای جنوب شرقی آسيا ۀو توسع

 چين، کشورھای عضو در برابر فشار واشگتن برای محکوم بحيرۀ بر جنوب بحری بيجينگعليه ادعای » المللی

 خود ئیمحور اروپا» تريبونال بين المللی« از طريق امريکا ئینظر می رسد که تواناه ب. ساختن چين، مقاومت کردند

» رهمحاص«ژی ي به خاطر مقاومت داخلی و خارجی، نمی تواند ستراتامريکا. برای نفوذ در حوادث تقليل يافته است

  .   در ھمين حال، روابط پروکسی جديد پديد آمده است. خود را اجراء کند) ت پ پ(اقتصادی ترانس پاسيفيک 

، با رشد اپوزيسيون ضد پروکسی امريکائی ئیدست نشاندگان پروکسی در توکيو به عنوان ستايش کنندگان پايگاه ھوا

ژی ضد چين خود را با تشکيل روابط ييجه توکيو با دقت ستراتدر نت. رو گرديده انده  عليه نقش ملی خود روبجاپانمردم 

 در جاپان. اقتصادی عميق تر با کشورھای پروکسی کوچک و يا جديد در ھندوچين، فيليپين و ميانمار دنبال می کند

ل  رابطه اش با رژيم ھای پروکسی ضعيف تر، در واقع زمينه را برای اقتصاد مستقل و سياست ھای مستقۀ توسعۀدور

   . پی ريزی می کندامريکانظامی از 

ست که فيليپين تحت رياست جديد ديوتيرته، به دنبال برقراری روابط خود با چين است، حتی اگر روابط االزم به ذکر 

 زبان ۀگتن دربارنجنجال رسانه ھای واش. جای خود باقی بمانده پروکسی نظامی نواستعماری اش با واشگنتن ب

ای حقوق بشری ديوتيرته، مخالفت امپرياليستی واشنگتن را با سياست خارجی مستقل او نسبت و سياست ھ» رنگارنگ«

  .به چين پرده پوشی می کند

 برقرار می کند و حتی ھمکاری نظامی با پنتاگون ارائه می دھد، ولی امريکادر حالی که ھند روابط نزديک  تری با 

 و مشتاق ورود به بازار – ھای تجاری بزرگتری به امضاء می رساند باز ھم با چينی ھا سرمايه گذاری ھا و توافقنامه

  .عظيم چين است
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حوزه ھای ) ٢(دسترسی خود خودشان را گسترش داده اند، ) ١( واشنگتن ئی، پروکسی ھای آسيابه عبارت ديگر

   .را کاھش داده اند امريکا برای تحميل موافقتنامه ھای تجاری امريکاتالش )  ٣(عمل مستقل را تعريف کرده اند و 

» قدرت پروکسی« زوال ۀ، نشانبيجينگبی ميلی در ميان دست نشاندگان واشنگتن برای بيان خصومت آشکار عليه 

از روی )  ژورنالتنيويورک تايمز، واشنگتن پست، وال استري( نيويورک -گتن نبلندگوھای مالی واش.  ستامريکا

 مانند يک سياست مدار کوچک ھنگ ئیی، از جمله پھلوان پنبه ھائنااميدی، برای مبھم ترين شخصيت ھای حاشيه 

  ! تروريست ھای ايلغور، منبرھای خطابه ارائه می دھندۀ و دست تبعيدی سالخورده و فرتوت تبت» مرد مقدس«کنگ، 

   

  پروکسی ھای زودگذر واشنگتن در امريکای التين

ی التين امريکاسھولتی است که در آن پروکسی ھا را در  امريکايکی از قابل توجه ترين جنبه ھای امپراتوری سازی 

  ! و چگونگی تسريع تضعيف آنھا ست... تأمين کرده است 

 گذشته توسط دولت ھای ۀ گذشته رژيم ھای نظامی پروکسی را سر پا نگه داشت، که در دھۀ در طول سه دھامريکا

ل ذ رنگارنگی از اراۀ مجموع–وکسی ھای نئوليبرال اين ھا اکنون با موجی از پر. مستقل سرنگون و جايگزين شده اند

  .و اوباش فاسد و دلقک ھای نخبه جايگزين شده اند که قادر به ايجاد يک منطقه با محور پايدار امپرياليستی نيستند

ی التين بيش از اندازه بر حمايت امريکاپروکسی ھای . امپراتوری برمبنای پروکسی در اصطالح يک تناقض است

شدت ه سياست ھای اقتصادی و اجتماعی ب. ی داخلی ھستندئ و فاقد محبوبيت و ريشه ھای توده  ابسته اندخارجی و

ی التين يغماگران امريکاپروکسی ھای .  صنعتی مورد نياز رشد اقتصادی نيستۀنئوليبرال آنھا قادر به تحريک توسع

 . ملی گرای منظم ترک ھا ھستندی ھا و ايدئولوژیجاپانمحض ھستند، که فاقد مھارت ھای کارآفرينی 

آنھا فرمانبرداری موعظه : ی التين بيشتر شبيه اليگارش ھای حاکم بر فيليپين ھستندامريکادر اين مورد، پروکسی ھای 

ر سياست به عنوان نيروھای قدرتمند ظھور می کنند ييبی ثباتی پروکسی و تغ. می کنند و خرابکاری به بار می آورند

 مانند – می خواھد چينی ھا در آسيا باشد و يا درگيری ھای محلی داخلی -نبرد فرا خوانند را به يکاامرتا امپراتوری 

  .امريکا ترامپ در ۀپديد

  

  نتيجه گيری

ی سياست ھای ئاما  شورش ھای فوری و ناگھانی در بی ثباتی داخلی، و طرد توده ... جنگ ھای امپرياليستی ادامه دارد

تضعيف امپراتوری، دورانی از جنگ ھای درون . ی نيز ادامه داردئی و درگيرھای منطقه امپرياليستی، جنگ ھای مل

جنگ .  مفيد باشد و يا نباشدامريکا و درگيری ھای متعدد به بار می آورد، که ممکن است برای امپراتوری –پروکسی 

  ر تاريخی چيست؟ييدر برابر چنين تغاما  انتخاب .  قليلی عليه بسياری تبديل به جنگ بسياری عليه بسياری می شودۀعد

  . وفان آينده پاسخی مثبت ارائه دھدطی سازماندھی شده با آگاھی طبقاتی واقعی می تواند به ئتنھا ظھور جنبش ھای توده 

***  

  .٢٠١۶، انتشارات روشن، سال »پايان جمھوری و توھم امپراتوری« : آخرين کتاب جيمز پتراس را ببينيدًلطفا

 1808=id_page?/org.lahaine.petras://http  
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  :برگردانده شده از

US Proxies and Regional Rivalries  
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  :ويسنده نۀدربار

  .جامعه شناسی دانشگاه بينگھامتون، در نيويورک است) بازنشسته(راس، استاد بارتل تجيمز پ

   

 

 

 
 


