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  )١١شمارۀ (روزنامۀ تغيير نظم جھان 

  بھای واپس نشينی برای اياالت متحده در جھان
Journal du changement d’ordre mondial #11  

Le prix de la rétrogradation 

ندی به چنين بولی پاي. نجامد حفظ کندرا بی آن که به جنگ سوم جھانی بيواشنگتن بر آن است تا موضعگيری ھای خود 

.  پيشنھاد کرده استمسکو به واشنگتن راھی را برای خروج از سوريه و يمن. نظر می رسده قول و قراری ناممکن ب

 . مريکا اين را انتخاب کند مجبور به قربانی کردن برخی از ھم پيمانانش خواھد شداولی در صورتی که اياالت متحدۀ 

 ٢٠١۶بر و اکت١٨/)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

 مريکااعقاب سر سفيد، نماد اياالت متحدۀ 

بين فضای بی قيد و خيال جوامع غربی و وخامت ) ٢٠١٦ر مب سپت١٢ يا ١٠(عيد قربان از تاريخ ترک دشمنی در روز 

  .وضعيت عمومی جامعۀ روسی و چينی شکافی به وجود آمد که کمتر در رسانه ھا منعکس شد

پخش » عبور مبارزان از موانع«می و بازی ھای گروھی ودر مسکو، تلويزيون برنامه ھائی دربارۀ پناھگاه ھای ضد ات

ن پارانوياک روسھا را به تمسخر می گرفتند که گوئی در توھم جنگ سوم جھانی دست و پا در حالی که در واشنگت. کرد

  .زنند می
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پس از . با وجود اين، دو ابر قدرت پيغامھائی برای که يکديگر فرستادند که با شنيدن آن مو به تن آدم سيخ می شود

ربوط به محدوديت ذخيرۀ پلوتونيوم را شکست و مريکا برای حمله به سوريه، مسکو توافقات ماتھديدھای اياالت متحدۀ 

سخنگوی ارتش روسيه به ھمقطاران .  قارۀ پيما تنظيم کردراکتی اش را با پرتاب سه ئسامانۀ پرتاب بمب ھسته 

مريکائی خود ھشدار داد و اعالم کرد که جنگ افزارھای روسيه می توانند ھر گونه ھواپيما، ھر چند که رادار گريز ا

مريکا نيز ا مرکز فرماندھی ارتش نيروی زمينی اياالت متحدۀ هفرماند.  کروز را رھگيری و نابود کنندکتھایراباشند و 

ی خواھند شد و واشنگتن در ثً دو ارتش فورا خنبحریبا افتخار پاسخ گفت که در صورت جنگ مستقيم، نيروی ھوائی و 

شد، ولی اعضای کنگره را به دستپاچگی انداخت تا سخنرانی جنگی او موجب شگفتی روسھا ن. زمين پيروز خواھد شد

ی ئ نفر از آنان به رئيس جمھور اوباما نامه ای فرستادند و از او درخواست کردند که برای جنگ ھسته ٢٢جائی که 

مسکو به ديپلماتھايش در کشورھای ناتو دستور داد که خانواده ھايشان را به کشور منتقل کنند و خودشان . پيشقدم نشود

  .نيز برای بازگشت به روسيه آماده باشند

اگر خواھان صلح «) Si vis pacem, para bellum(در گذشته ھای دور روميھا اصطالحی داشتند و می گفتند 

نظريه اين است که وقتی در مناسبات بين المللی اختالفی روی می دھد، پيروزی، بی . »!ھستی، برای جنگ آماده شو

  .ًکه ظاھرا با جنگ افزارھايش می تواند برنده شود.از آن کسی خواھد بود آن که جنگی بر پا شود، 

 ميليون از اھالی روسيه در ٤٠برای مثال، در اين ھفته (در نتيجه، مردم روسيه خودشان را برای جنگ آماده می کنند 

خيالی سرگرم خريد در مراکز تمرين تخليۀ ساختمانھا در مقابله با آتش سوزی شرکت کردند، در حالی که غربيھا با بی 

  .تجاری بودند

 در ھر صورت، رجز خوانی ھا. ی شودمی توانيم اميدوار باشيم که خرد پيروز شود و از وقوع جنگ جھانی جلوگير

اگر در .  سال گذشته کدام بوده و به سخن ديگر آنی نبوده که ما فکر می کرديم٥نشان می دھد که ماجرای سوريه طی 

خود را پياده کند، يعنی سرنگونی » بھار عرب«مريکا بر آن بود تا طرح اور خارجۀ اياالت متحدۀ آغاز، وزارت ام

جای آن، روسيه و چين خيلی زود پی بردند که جھان ه يگانه رژيم الئيک منطقه و به قدرت رساندن برادران مسلمان ب

د و اين کشور برای مرگ و زندگی مردمان جھان مريکا اداره شواديگر نمی تواند زير فرمان يگانه قدرت اياالت متحدۀ 

  .تصميم بگيرد

با مسدود کردن جادۀ ابريشم تاريخی در سوريه و سپس بستن جادۀ ابريشم نوين در اوکراين، واشنگتن از گسترش 

ی مقاومت پيشبين.  و به ھمين علت نيز بود که موجب اتحاد ھر چه بيشتر اين دو کشور شد روسيه و چين جلوگيری کرد

جھانی که در سال . مريکا را وادار کرد تا روی قدرت جھانی خود شرط بندی کنداناپذير مردم سوريه اياالت متحدۀ 

به جھان تک قطبی تبديل شده، ھم اکنون در چرخشی تاريخی به سوی جھان دو قطبی و به » وفان صحراط« با ١٩٩١

  .مالزمت آن شايد به سوی جھان چند قطبی حرکت می کند

تصرف عراق نه علت بلکه نتيجۀ آن ( ، تغيير نظم جھان بی آن که جنگی به وقوع بپيوندد ممکن شد ٩١- ١٩٩٠ال در س

سطح زندگی در شوروی سابق به شکل . ، ولی به بھای فروپاشی درونی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی)بود

ن رفت، ثروت ملی به بھانۀ خصوصی سازی ًعظيمی کاھش يافت، در سطح اجتماعی نيز سازماندھی گذشته عميقا از بي

 فکر می کرديم که اين شکست نتيجۀ رژيم ءابتدا.  سال کاھش يافت٢٠ و شاخص ھای اميد به زندگی تا  غارت شد

ی است، ولی امروز می دانيم که سقوط اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و تخريب اقتصاد اين کشور با وشور

  .ه استمداخالت سازمان سيا  ممکن شد
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 بين مذاکره و برای اجتناب از جنگ جھانی،  در نتيجه، ناممکن است که تعادل جھان بدون برخورد عمومی تحقق يابد

 ٨به ھمين علت،  . جان کری و سرگئی الوروف از جنگ در حلب به آتش بس عمومی در سراسر سوريه و يمن انجاميد

  . ساعت در يمن آتش بس اعالم کردند٧٢ساعت در حلب و 

دست آورده بود و خيلی ه مريکا نمی تواند از نخستين جايگاه بی حريفی که در جھان باله اين است که اياالت متحدۀ أمس

که خود اين کشور و يا ھم پيمانانش بھای آن را بپردازند، به مرتبۀ برابر با روسيه  بد نيز از آن استفاده کرد، بی آن

  .واپس بنشيند

 شنبه به لوزان دعوت شده ز عربی، ترکيه و ايران که توسط جان کری و الوروف رو کشور٥به شکل شگفت آوری 

گوئی ھيچ يک . گرچه اين مالقات به آيندۀ خود آنان مربوط می شد. بودند، از اين مالقات ابراز رضايت کردند

در وضعيت کنونی، . تندفتد، ھمان گونه که رھبران عضو پيمان ورشو از بين رفدانستند که برخی از سرھا بايد بي نمی

ممکن است از کشتار بخشی از جامعۀ بشری جلوگيری به عمل آيد، ولی ابعاد واپس نشينی اياالت متحده به اين امر 

  .بستگی خواھد داشت که تا چه اندازه حاضر به قربانی کردن ھم پيمانانش خواھد بود

  

  

  

 

 

 
 


