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 ٢٠١۶ اکتوبر ٢۶

  

  در مناسبات اتحاديۀ اروپا و چين نقش اياالت متحده و ناتو 

  

فکر می کنم که نمی توانيم از مناسبات بين اتحاديۀ اروپا و چين حرف بزنيم بی آن که . له می پردازمأًفورا به گره مس

 . اروپا  را مد نظر قرار ندھيمۀ به حضور مستقيم ناتو در اتحاديءنفوذ اياالت متحده با اتکا

 ٩٠%با بيش از ) ر کشو٢٧ از ٢١ۀ اروپا ياز تاريخ خروج بريتانيا از اتحاد( کشور در اتحاديۀ اروپا ٢٨ از ٢٢امروز 

به رسميت » بنياد دفاع جمعی«ۀ اروپا به مثابه ياز جمعيت اتحاديه زير پوشش ناتو به سر می برند که از سوی اتحاد

فرماندھی ارشد :  عمل می کند امريکاو ھمانگونه که می دانيم ناتو نيز به فرماندھی اياالت متحدۀ . شناخته شده است

 و ديگر مراکز فرماندھی کليدی که جملگی در امريکاز سوی رئيس جمھور اياالت متحدۀ متفقين در اروپا نيز ھميشه ا

در نتيجه سياست خارجی و نظامی اتحاديۀ اروپا و بزرگترين قدرتھای .  انتخاب می شود،دست اياالت متحده است

  .ژی اياالت متحده ھستندياروپائی به شکل بنيادی تابع سترات

وپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی که به تغيير وضعيت جھانی انجاميد به روشنی ژی در دوران فرياين سترات

  . در پرونده ھای رسمی اعالم شده است

 National Security Strategy of the Unitedژی ملی در اياالت متحده  يستراتدر امنيت  کاخ سفيد ١٩٩١در سال 

States   سياسی، اقتصادی و ری ست که با قدرت و نفوذ در ھمۀ عرصه ھای اياالت متحده يگانه کشو«: اعالم کرد

  .» باشد رد جھانی میُنظامی دارای ب
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نخستين ھدف ما جلوگيری از ظھور « : تأکيد کرد ) Defense Planning Guidanceدر (  پنتاگون ١٩٩٢در سال 

اين مناطق عبارتند از اروپای غربی، . ھر قدرتی در مناطقی ست که منابع آن برای تشکل قدرت جھانی کفايت می کند

  .»آسيای شرقی، سرزمين ھای شوروی سابق و آسيای جنوب غربی 

  

  

 Quadrennial، يک ھفته پيش از جنگ اياالت متحده و ناتو عليه افغانستان، در گزارشی که در مجلۀ ٢٠٠١در سال 

Defense Reviewژيک مھم و درجۀ يک خود در روياروئی با ي منتشر شد، پنتاگون در مورد نخستين زمينۀ سترات

نيروھای . اين امکان وجود دارد که در منطقه رقيب نظامی با منابع سرشار ظھور کند« : روسيه و چين اعالم داشت 

نظامی ما بايد قابليت تحميل خواست اياالت متحده را بر ھر رقيبی حفظ کنند، از جمله دولتھا و گروه ھای غير دولتی به 

ه قادر باشند رژيم دولت رقيب را تغيير دھند يا سرزمينشان را متصرف شوند، و اين روند تا جائی که اھداف شکلی ک

  .» بايد ادامه يابد ،ژيک اياالت متحده به نتيجه رسديسترات

ن پس از تخريب فدراسيو:  به جبھۀ شرقی حمله کرد امريکا، ناتو به فرماندھی اياالت متحدۀ ستراتيژیبر پايۀ اين 

 تا امروز ھمۀ کشورھای پيمان ورشوی سابق را بلعيد و به زودی ١٩٩٩يوگوسالوی با مداخلۀ نظامی، از سال 

ی اش ئ، و پايگاھھا و نيروھا از جمله جنگ افزارھای ھسته )گرجستان و اوکراين(کشورھای ديگر را نيز خواھد بليعد 

بی در پيوند تنگاتنگ با جبھۀ شرقی، ناتو به فرماندھی ھم زمان در جبھۀ جنو. را در نزديکی مرز روسيه مستقر کرد

  . را تخريب کرد و کوشيد تا ھمين سرنوشت را برای سوريه رقم بزندا با مداخلۀ نظامی رژيم ليبيامريکااياالت متحدۀ 

پا را مختل  و ناتو به بحران اوکراين دامن زد و روسيه را متھم کرد که گوئی می خواھد امنيت اروامريکااياالت متحدۀ 

به بھای اقتصاد اروپائی ھا که مجازات ھايشان عليه (کند، و با اين ترفند اروپا را به جنگ سرد تازه ای سوق داد 

روشن است که واشنگتن مناسبات اقتصادی روسيه و اتحاديۀ ). جز خسارت نتيجۀ ديگری برای آنھا نداشتهه روسيه ب
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 عليه امريکا بود که اياالت متحدۀ ستراتيژیبر مبنای ھمين .  مضر می دانستامريکااروپا را برای منافع اياالت متحدۀ 

 در اين ٢٠٢٠ اعالم کرد که تا امريکانيروی دريائی . چين نيروھايش را بيش از پيش به آسيای اقيانوس آرام منتقل کرد

  . و ھوائی اش را متمرکز خواھد کردبحری از نيروی ٦٠%منطقه 

 بحری فرماندۀ نيروی Harris جنوبی چين متمرکز شد و درياساالرھاريس بحيرۀ روی امريکا اياالت متحدۀ ستراتيژی

 ھزار ميليارد ٥ به ارزش بحریدر اينجاست که بازرگانی :  در اقيانوس آرام اھميت آن را چنين تعريف کرد امريکا

خواھد اين   میامريکاالت متحدۀ ايا.  گاز طبيعی٥٠% صادرات جھانی نفت و ٢٥% در سال جريان دارد، از جمله دالر

آزادی در «  که درياساالر ھاريس از آن ياد کرده در تسلط خود بگيرد، يعنی به نام ستراتيژیراه آبی را به نام ھمان 

به حرکات « ، با  متھم کردن چين » امری بنيادی ست امريکاکشتيرانی برای حفظ شيوۀ زندگی ما در اياالت متحدۀ 

برای تضمين اين امر بنيادی ناوگان اياالت متحده در . » جنوبی چين، مشابه روسيه در کريمه يرۀبحخشونت آميز در 

 جوالیدر : دنبال اياالت متحده بزرگترين قدرتھای اروپائی نيز روانه شده اند ه ب. دريای جنوبی چين گشت می زند

 جنوبی چين فراخواند تا حضور بحيرۀ در  بحریھمآھنگ سازی گشت ناوگان « گذشته فرانسه اتحاديۀ اروپا را برای 

  .»دائمی و قابل رؤيتشان را در آبھائی تضمين کنند که چين به شکل غير قانونی مطالبه و مصادره کرده است 

مستقر می کند، گرچه از ھم اکنون می تواند   » راکتیضد «  ھای دستگاه جنوبی وريایدر حالی که اياالت متحده در ک

ھا را نيز  به راکتھائی است که در رومانی مستقر کرده و ھمين نوع راکت اش را شليک کند، که مشابه یئھای ھسته راکت

. ی دريا پايه در مديترانه را نيز اضافه کنيمئھای ھسته راکت مستقر خواھد کرد، به اين کلکسيون بايد پولندزودی در 

 جنوبی استقبال به وريایوکسل از وزير امور خارجۀ کبر در برو اکت٦ فرماندۀ کل ناتو روز Stoltenbergستولتنبرگ 

  .»ھمکاری ناتو را با سئول تقويت کند « عمل آورد تا 

اين تالش نھائی .  در شرف تکوين استستراتيژیاين رويدادھا و مانند اينھا نشان می دھد که در اروپا و آسيا ھمين 

دی، سياسی و نظامی در جھانی ست که در حال حاضر اياالت متحده و ديگر قدرتھای غربی برای حفظ برتری اقتصا

سازمان ھمکاری شانگھای که . ًقويا در حال تحول به سر می برد و شاھد پيدايش دولتھا و جوامع و قدرتھای نوين است

کار برای ايجاد بزرگترين تحوالت اقتصادی ک چين و روسيه بنيانگذاری شد، دارای منابع و با قابليت ستراتيژيبا توافق 

سازمان شانگھای و بريکس می توانند با سازمانھای مالی خودشان تا حدود بسيار گسترده ای . در سطح جھانی می باشد

 سال به اياالت متحده و قدرتھای غربی اجازه داد که با وامھای ٧٠از بانک جھانی و صندوق بين المللی پول که طی 

سازمانھای نوين در عين . کارھای مالی به کشورھای مقروض بر اقتصاد جھان فرمانروائی کنندريگر ابزاسنگين و د

  را به ديگر امريکا زدائی و بر اين پايه امکان انتقال قرض ھای اياالت متحدۀ دالرحال می توانند مبادالت بازرگانی را 

ت متحده به ديگر کشورھا با چاپ پول کاغذی به مثابه پول بين که می دانيم انتقال قرض اياال چنان. کشورھا متوقف کنند

  .المللی حاکم انجام می گيرد

برای حفظ برتری، بيش از پيش متزلزل، اياالت متحده نه فقط از نيروی نظامی بلکه از جنگ افزارھای ديگری نيز 

  .ند ااستفاده می کند که خيلی مؤثرتر

پيمان بازرگانی و سرمايه گذاری فرا «، مانند » مربوط به مبادالت آزادتوافقات« نامبرده : نخستين جنگ افزار 

است که ھدف آن نه فقط اقتصادی » پيمان فرا اقيانوس آرام«بين اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا و  ) TTIP(» آتالنتيک

 امريکاری اياالت متحدۀ ن ھمکابه ھمين علت ھيلری کلينت. باشدک نيز می ستراتيژيبلکه جغرافيای سياسی و جغرافيای 

معرفی کرد، که می بايستی با راه اندازی » ک برای پيمان فرا آتالنتيکستراتيژيبزرگترين ھدف «و اتحاديۀ اروپا را 

تشکيل بلوک : طرح روشن است . انجام پذيرد که ناتوی سياسی و نظامی را نيز در بر می گيرد» ناتوی اقتصادی«
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 که بايد از امريکا و اتحاديۀ اروپا البته به فرماندھی اياالت متحدۀ امريکاياالت متحدۀ سياسی، اقتصادی و نظامی بين ا

بلند پروازيھای اورآسيا بر اساس ھمکاری بين چين و روسيه، بريکس، ايران و ھر کشور ديگری که بخواھد از 

»  و سرمايه گذاری فرا آتالنتيکپيمان بازرگانی«ھای مذاکره از آنجائی که .  جلوگيری کند،فرمانروائی غرب بگريزد

)TTIP ( پيمان «  در اروپا به سختی پيش می رود، در حال حاضر با ه ایبه دليل اختالف منافع و اپوزيسيون گسترد

يعنی پيمان بازرگانی و سرمايه :  بين کانادا و اتحاديۀ اروپا دور زده اند (CETA)» اقتصادی و بازرگانی جھانی

اتحاديۀ . است)  NAFTA(ی شمالی امريکاستتار شده زيرا کانادا عضو پيمان مبادالت آزاد در گذاری فرا آتالنتيک ا

بر آينده طی ديدار نخست وزير کانادا و اکت٢٧ًرا احتماال در ) CETA(اروپا  پيمان اقتصادی و بازرگانی جھانی  

  . خواھد کردء از بروکسل امضاTrudeauترودو  

 به نقاط ضعفی که ھر کشوری ءبا اتکا. شورھای ھدف گيری شده برای تخريب درونینفوذ در ک: دومين جنگ افزار 

بزھکاری، حرص پول، بلند پروازی بيمارناک برای کسب قدرت سياسی، : تواند به درجات مختلف داشته باشد  می

 فريبی  طلبی ساختگی از سوی گروه ھای صاحب مقام محلی، تعصب مذھبی، ضعف توده ھا در مقابل عوامئیجدا

به : ابزار نفوذ .  به نارضايتی قابل توجيه مردم از رفتار دولتھايشانءو به ھمينگونه در برخی موارد با اتکا. سياسی

 و سازمان سيا می امريکاکه در واقع نام اصلی آن دست بلند وزارت امور خارجۀ » سازمانھای غير دولتی«اصطالح 

را در اروپای » انقالب ھای رنگی«اختيار دارد و ھمان سازمانی ست که اين سازمان امکانات مالی عظيمی در . باشد

در ھونگ کونگ راه اندازی کردند و ھدفشان اين » چتر انقالبی«شرقی سازماندھی کرد، و حتا ھمين عمليات را با نام 

ی قومی تشکيل شده بود که جنبش مشابھی را در ديگرمناطق چين گسترش دھند، يعنی مناطقی که ساکنان آن از اقليت ھا

ی التين با ھدف اوليه برای شوراندن مؤسسات دموکراتيک برزيل بر آن بودند تا امريکاھمين سازمانھا در . است

گروه ھای تروريست، از نوع :  ھستند ستراتيژیاين سازمانھا ابزارکار ھمان . بريکس را از درون مين گذاری کنند

 ستراتيژیم ھرج و مرج را بکارند و دولت را سرنگون کنند، جزئی از ھمين  و سوريه شدند تا تخامسلح که وارد ليبي

  .بوده و ھستند

پنتاگون راه اندازی عمليات روانی در فراسوی شبکه ھای رسانه ھای ھمگانی در . عمليات روانی: سومين جنگ افزار 

عات تعيين شده بايد احساسات و عمليات طراحی شده به ھدف نفوذ از طريق اطال« : جھان را چنين تعريف کرده است 

 خاصی را در افکار عمومی، سازمانھا و دولتھای خارجی تشويق کند تا رفتارھای مساعد برای اھداف از یانگيزه ھا

با اينگونه عمليات روانی که رسانه ھای جمعی را به خدمت می گيرد، افکار عمومی را . »پيش تعيين شده را تقويت کند 

ول تنش در آسيا ؤول تنش در اروپا و چين را نيز مسؤنگ آماده می کنند، بر اين پايه روسيه را مسبرای بر پا کردن ج

  .متھم می کنند» نقض حقوق بشر«دھند، عالوه بر اين ھر دو را به  جلوه می

دم، به  وقتی با ھمسرم در پکن برای انتشار يک مجلۀ چينی به زبان ايتاليائی کار می کر۶٠در سالھای : آخرين نکته 

 سال بيشتر از آزادی چين از شرايط استعماری و نيمه ١۵در آن دوران که . کسب تجربه ای آموزنده و بنيادی نائل آمدم

ًاستعماری و نيمه فئودالی نگذشته بود، کامال در انزوا به سر می برد و ھنوز به مثابه دولت حاکم نه از سوی غرب و نه 

آنچه از اين دوران در ذھن من به يادگار مانده، قابليت پايداری و آگاھی . نشده بوداز سوی ملل متحد به رسميت شناخته 

 ميليون نفر را تشکيل می دادند و زير پرچم حزب کمونيست بسيج شده بودند تا ۶٠٠اين ملت است که در آن دوران  

 می کنم چنين قابليتی امروز نيز فکر. ًجامعۀ چينی را بر پايه ھای اقتصادی و فرھنگی کامال نوينی بنيانگذاری کنند

برای چين معاصر که در حال توسعۀ پتانسيل ھای عظيم خود می باشد برای پايداری در مقابل طرحھای نوين تسلط 

اين پايداری در عين حال در مبارزۀ جامعۀ بشری برای آيندۀ جھان نقش .  ضروری ستامريکاامپراتوری اياالت متحدۀ 
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رزه برای جھانی بدون جنگ و در پيروزی صلح که به شکل اجتناب ناپذيری در پيوند تنگاتنگ با مبا: تعيين کننده دارد 

  . عدالت اجتماعی خواھد بود

  

 :لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/le-role-usa-et-otan-dans-le-rapport-de-lue-avec-la-

chine/5552279 

  

  ...عضو آکادمی مارکسيست در آکادمی علوم انسانی چين، انجمن سياسی و فرھنگی مارکس بيست و يکم -*

  ٢٠١۶بر و اکت٢١. مرکز مطالعات جھانی سازی

  
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٦بر و اکت٢٤
  

  

 

  


