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 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
  ٢٠١٦ نومبر ٠٥

  :ی واشنگتن"محور آسيا"
 شکست افتضاح آميز آشکار می شود

  

  جيمز پتراس

 :مقدمه

 ۀن و وزير دفاع اشتون کارتر در تالش برای سلطباما، وزير امور خارجه ھيلری کلينتمھور او، رئيس ج٢٠١٢در سال 

 اولويت ھای سياسی را از خاورميانه به آسيا طرح تغييرتنظيم مجدد : جھانی خود فصل جديدی را به راه انداختند

  .نمودند

سوی ه نابع اقتصادی، نظامی و ديپلماتيک خود را ب می تواند مامريکا کرد که  ، پيشنھاد می"محور آسيا"طرح ملقب به 

 .تقويت موقعيت غالب خود و برای قطع نفوذ روز افزون چين در منطقه متمرکز کند

 نداد، بلکه به تعھدات نظامی خود در منطقه افزود، در تغيير نه تنھا منابع موجود خود را از خاورميانه "محور آسيا"

 .تر با روسيه و چين شدحالی که باعث تحريک درگيری بيش

 روسيه و چين ۀی خود را جھت مقابله و محاصرئ ائتالف ھای نظامی منطقه امريکا به معنی آن بود که "محور آسيا"

ھدف فلج ساختن اقتصاد و پرورش ناآرامی ھای اجتماعی آنھا بود تا به بی ثباتی . می کند گسترش داده و عميق تر 

 . رژيم منجر شودتغييرسياسی و 

و متحدان خود برای دستيابی به اھداف ) نيابتی ھا(  برای امپراتوری قويتر بر ھمکاری پروکسی ھاامريکايورش 

 .ک خود متکی بودستراتيژي

 دو رويکرد دوجانبه، بر اساس توافق تجارت اقتصادی و توافقات قراردادھای مختلف "محور آسيا" اين به اصطالح 

 خود بر متحدان کنترول برای حفظ برتری جھانی به تأمين امنيت و افزايش مريکاا نظامی ستراتيژیکل . نظامی داشت
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 واشنگتن باعث شتاب ۀشکست رژيم اوباما در حفظ کشورھای دست نشاند. ی و پروکسی ھای خود متکی بودئمنطقه 

 .زوال خود و پيشبرد تمرينات سياسی بدتر گشت

 

 کستراتيژيموضع گيری نظامی 

 آسيا و پاسيفيک گرفت تنھا يک ھدف داشت ۀنظامی و اقدامی که دولت اوباما در رابطه با منطقبدون شک، ھر تصميم 

 . واشنگتنۀ به تسليم شدن در برابر سلطبيجينگ دفاعی چين، تضعيف اقتصاد و مجبور ساختن ئی تضعيف توانا–

 و ئیصب کرد، ناوگان ھوا جنوبی نوريای پيشرفته در راکتیواشنگتن برای رسيدن به برتری نظامی، يک سيستم 

 حياتی بحری خود را افزايش داد و فعاليت ھای تحريک آميز خود را در امتداد خط ساحلی و مسيرھای تجارت بحری

  . کردفليپين و جاپانواشنگتن آغاز به عمليات گسترش پايگاه ھای نظامی در استراليا، . چين گسترش داد

نو، ئي آک"نونوی" خود در مانيل تحت رئيس جمھور سابق ۀم دست نشانددھد که چرا واشنگتن به رژي اين توضيح می

. لند ببرداًجونيور، فشار وارد کرد، تا اختالف ارضی خود را با چين بر سر جزاير اسپارتلی به دادگاه نسبتا مبھم در ھ

 جنوبی چين بحيرۀين در  خود عليه چۀ برای تجاوز طراحی شدامريکاحکم اروپا، بدون تعجب به نفع مانيل بود، که به  

جزاير مرجانی خشک و کم عمق ھستند که در  ًجزاير اسپارتلی و پاراسل عمدتا .  ارائه می داد"قانونی"يک پوشش 

را در )  و تايپهبيجينگھر دو ( جھان واقع شده اند، و اين موقعيت چين بحریشلوغ ترين مسيرھای حمل و نقل تجارت 

  . توضيح می دھد"دادگاه داوری ويژه" امتناع از به رسميت شناختن رأی

 

 )ت پ پ(مشارکت ترانس پاسيفيک  : کستراتيژي اقتصادی ۀمداخل

 کشور ١٢بود، يک توافق تجاری و سرمايه گذاری که ) ت پ پ( نويسنده و مروج مشارکت ترانس پاسيفيک امريکا

ً باشد، در حالی که عمدا شامل چين نمی اامريکی ئ منطقه ۀپاسيفيک را پوشش می داد و طراحی شده بود تا ضامن سلط

مليتی -  جھت ترويج سود برای شرکت ھای چندامريکامی خواست محور تالش ھای  مشارکت ترانس پاسيفيک  .شد

 با تضعيف قوانين برای توليد کنندگان داخلی، قوانين کار برای کارگران و مقررات زيست امريکاخارج از کشور 

 را امريکادر نتيجه مقررات داخلی منفور خود، که کارگران و مصرف کنندگان  .باشدمحيطی برای مصرف کنندگان 

بيگانه کرد، رأی دھندگان ھر دو نامزدھای انتخاباتی رياست جمھوری را مجبور به عقب نشينی حمايت خود از ت پ 

معماران  .محکوم کرد "خطر دمکراسی مردمی" بد برای تايم مالی آن را به عنوان ۀ چيزی که يک نويسند–پ کرد 

 خود بر سيستم تجاری آسيا و " ئی فرمانروا"امپراتوری واشنگتن، ت پ پ را به عنوان ابزاری برای ديکته و اجرای 

، ت پ پ ابزار منتخب برای حفظ سلطه در امريکااز منظر کسب و کار بزرگ . در نظر گرفته بودند پاسيفيک اسير 

 .آسيای بدون چين بود

 

 واشنگتن" سيائیقرن آ"پايان 

 و ھندوچين و با ميليون ھا نفر وريا برای بيش از ھفتاد سال بر آسيا تسلط داشته است، با دو جنگ بزرگ در کامريکا

انستان قاره را غ، تيمور، ميانمار، پاکستان و اففليپين، ا، تايلند، مالزيا ضد شورش در اندونزيۀتلفات، و چندين مداخل

سياسی و نظامی خود، بھره برداری ھای   گسترش قدرت امريکاک ستراتيژيدف ھ. ويران و غارت کرده است

 . شمالی بوده استوريای چين و کۀاقتصادی و منابع و محاصر

 . کری، ساختار امپرياليستی در آسيا از ھم گسيخته شده است–ن  کلينت–تحت رژيم اوباما 
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ر سی ی (ی چين ئبا مشارکت اقتصادی جامع منطقه مشارکت ترانس پاسيفيک ضد چين واشنگتن در حال سقوط است و 

 کشورھای جنوب ۀجايگزين شده است، که بيش از پنجاه عضو در سراسر جھان دارد، از جمله ده کشور از اتحادي) پ

البته، چين بودجه اغلب شراکت را تأمين می .  جنوبی و زالند نووريای استراليا، ھند، کۀ، به اضاف)آسه ان(شرق آسيا 

 ... تعجبی ندارد که از واشنگتن برای پيوستن دعوت نشده است وکند 

، امريکا ۀی چين، ھر متحد فعلی و سابق و مستعمرئدر نتيجه شرايط بسيار مطلوب در مشارکت جامع اقتصادی منطقه 

 . داده استتغييررا  پيکربندی قدرت ثر ؤطور مه  و ب  تجارت بيعت به چين را امضاء کردهتغيير

شکست مشارکت .  افزايش روابط اقتصادی را با چين رسميت داده انداضر کامبوج، الئوس، تايلند و اندونزيدر حال حا

ر سی ی (ی چين ئمشارکت اقتصادی جامع منطقه ( جھت به سوی پيمان تجاری جديد چين تغييرترانس پاسيفيک، به 

 جنوبی و وريای ايستا، استراليا، کجاپان کند،  خود تکيه"چھار وفادار" مانده است که به امريکا. شتاب داده است) پ

 .تقويت تالش خود چين را از نظر نظامی محاصره کند ، تا با فليپين سابق فقير خود، ۀمستعمر

 

  امريکا در جنوب شرقی آسياۀمحور چين رئيس جمھور دوتيرته و پايان سلط": دمکراسی مردمی"خطرات 

، به ويژه از زمان پايان جنگ جھانی دوم، وقتی که )١٨٩۶ در سال ليپينفاز زمان حمله به (برای بيش از يک قرن 

 کنترول به عنوان يک سکوی پرش برای فليپين مدعی برتری خود در آسيا شد، واشنگتن از مجمع الجزاير امريکا

ک واشنگتن ژيستراتيبرتری  :  واجب استامريکا برای امپرياليسم فليپين کنترول. جنوب شرقی آسيا استفاده کرده است

 حاکم ۀ و طبقفليپين، ھوا، ارتباطات و پايگاه ھای زمينی و عمليات واقع در بحر به امريکابستگی دارد به دسترسی 

 .فليپينسازش کار 

 کنترول، برای محاصره و سفت کردن فليپين در امريکا، تجمع عظيم تأسيسات نظامی امريکا ستراتيژیمحور 

  .صاد جھانی است چين به و از اقتبحریمسيرھای 

.  جنوبی چين استبحيرآ شامل قرار دادن پنج پايگاه نظامی ھدايت شده برای تسلط برامريکای "محور آسيا"خود مدل 

 امضاء "افزايش توافق ھمکاری دفاعی" و يک پايگاه زمينی را از طريق ئیپنتاگون دسترسی خود به چھار پايگاه ھوا

 ٢٠١۴ اپريل آن را تا فليپينتوسط دادگاه ھای   گسترش داد، اما ٢٠١۴در سال  فليپيننو رئيس جمھور ئيشده توسط آک

 :اين ھا شامل . نگه داشته بود

 جنوبی بحيرۀ اسپارتلی در ۀ پاالوان، واقع شده نزديک جزاير مورد مناقشۀ آنتونيو باتيستا، در جزيرئیپايگاه ھوا  -)١(

 .چين است

 . جنوبی چين استبحيرۀ، که مشرف بر فليپينشمال غربی مانيل پايتخت  مايلی ۴٠ باسا، در ئیپايگاه ھوا -)٢(

 . تحت ساختامريکائی المبيا، واقع شده در بندر کاگايان ديرو، ميندانائو، تأسيسات عظيم ئیپايگاه ھوا -)٣(

 . مرکزیفليپينمکتان، خارج از سواحل سيبو در   ۀ بنيتو ايبيون، واقع شده در جزير–پايگاه مکتان   -)۴(

، بزرگ فليپيننيووا اکيحا، در لوزون، مرکز فرماندھی و آموزش مرکزی ارتش   مگسايسای واقع شده در ۀقلع -)۵(

  . خدمت می کندامريکا به فليپينترين تأسيسات نظامی که به عنوان پايگاه آموزشی و آموزش ھای عقيدتی ارتش 

 چين را زير ھدف بحری و حمل و نقلئیوبی چين، پايگاه ھای ھوا جنبحيرۀ در فليپينطراحان پنتاگون از سواحل غربی 

 .ًاين اساسا ثبات کل منطقه، به ويژه مسيرھای حياتی تجاری چين به اقتصاد جھانی را تھديد می کند . قرار داده اند
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 خود،  جنوبی چين با تکيه بر احکام صادره توسط رئيس جمھور پروکسی قبلیبحيرۀواشنگتن مداخالت خود را در 

ولی، با اين حال، احکام صادره توسط کنگره تصويب . تشديد کرده است) ٢٠١۶-٢٠١٠(آکينو سوم ) نونوی(بنيگنو 

 .نبرد فراخوانده شد به فليپين ديوان عالی ۀوسيله نشد و ب

رسی اين دست.  جمع کرده استفليپين قدرت نظامی خود را در ۀی واشنگتن، دسترسی به توان گسترد"محور آسيا"کل 

به دنبال يک  ، جانشين آکينو شد،٢٠١۶ جونرئيس جمھور تازه منتخب رودريگو دويترته، که در  .اکنون در خطر است

 چاپلوس، در مقياس بزرگ، در امريکائی نظامی ۀ فقير از يک مستعمرفليپينسياست خارجی مستقل، با ھدف تبديل 

آشکارا  دويترته .ی استئديگر قدرت ھای اقتصادی منطقه آغاز روابط بلند مدت تجاری اقتصادی و توسعه با چين و 

 .زير سؤال برده است جھت محاصره و تحريک چين فليپين را در استفاده از امريکاسياست 

 سرمايه گذاری رئيس جمھور دويترته اجالس با شتاب از شعارھای رنگارنگ به تجارت بزرگ و فليپين "محور چين"

 پيشرفت ٢٠١۶بر و در اواخر اکتبيجينگ با ھمتايان چينی خود در فليپينب و کار ت بزرگ از رھبران کسأو يک ھي

، دويترته واشنگتن را برای مداخله در کمپين جاری خود عليه مافيای مواد مخدر به باد  ماه رياست٣در طول . کرد

با ضد اتھاماتی پاسخ داده شد   اوباما برای حقوق بشر در مبارزه عليه مواد مخدر "نگرانی"به اصطالح   .انتقاد گرفت

بدنام را برای برنامه گسترش بيشتر پايگاه نظامی خود جايگزين کرده   اليگارش ھای سياسی مواد مخدر امريکاکه 

عليه مواد مخدر بسيار فراتر از ادعای ائتالف نخبگان مواد مخدر گسترش يافت  جنگ رئيس جمھور دويترته . است

 :ک پيشنھاد کردژيستراتي تغييروقتی که او دو 

 در بيجينگ در آب ھای مورد مناقشه که برای تحريک فليپين و امريکابه گشت ھای آبی مشترک  او قول داد که - )١(

  چين طراحی شده است پايان دھد؛ وبحيرۀجنوب 

ر ميندانائو، به به مانور ھای نظامی با واشنگتن پايان می دھد، به ويژه د رئيس جمھور دويترته اعالم کرد که او  -)٢(

 . را تضعيف می کندفليپيناين دليل که آن ھا چين را تھديد کرده و حاکميت مستقل 

سوی ه  بفليپين "محور"تعقيب دستور کار مستقل ملی خود، با شتاب و قاطعانه برای تقويت  در  رئيس جمھور دويترته، 

را   بزرگ خود ۀو سرمايه گذاری با ھمسايًچين حرکت کرد، که در مفاد جنوب شرقی آسيا واقعا روابط تجارت 

 نفر از ٢۵٠، رئيس جمھور دويترته، تيم سياسی او و )٢٠١۶(بر و ماه اکتۀدر طول سومين ھفت.  می کند"عادی"

ری و توافقات ال پروژه ھای سرمايه گذاری چند ميليارد دۀرھبران کسب و کار با رھبران چين مالقات کردند تا دربار

 ١٣نتايج اوليه، که قول می دھد حتی بيشتر گسترش يابد، بيش از .  کنندصحبتوابط ديپلماتيک تجاری، ھمچنين ر

 به چين پيشرفت می کند، در فليپيندر حالی که محور  .ر در تجارت و پروژه ھای زيرساخت حياتی ھستندالميليارد د

 امريکا کامل کنترولبدون . ھد شدات عميق در سياست ھا و نظامی کردن جنوب شرقی آسيا خواتغييرعوض منجر به 

 .ک واشنگتن در محاصره عليه چين شکسته شده استستراتيژي، ھالل فليپينبر 

) توافق باال بردن ھمکاری دفاعی(امريکا، توافق بحث انگيز پايگاه نظامی فليپينبا توجه به حکم اخير ديوان عالی 

ت رئيسه رئيس أب کنگره می تواند توسط دستور ھيحکم آکينو رئيس جمھور سابق، بدون تصوي تحميل شده توسط 

 می پنداشت، چند فليپين خود بر پايگاه ھای "سخت"اين حکم به چيزی که پنتاگون خفه گاه  . جمھور جديد خاتمه يابد

 .سوراخ بزرگ وارد می کند

 اعالم کرده فليپينمعه  نوسازی اقتصادی و بازسازی اجتماعی را برای جاۀدولت دويترته بارھا تعھد دولت خود برنام

اتی پيشرفت کند که شامل سرمايه گذاری زيرساختی چند ميليارد تغييرآن دستور کار تنھا می تواند از طريق . است

 عقب امريکائی نظامی ۀدر حالی که باقی ماندن به عنوان يک مستعمر . ری ، وام ھا و ھمکاری فنی از چين باشدالد
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 را به نسل ديگری از رکود و فساد محکوم می فليپين آنھا را تھديد می کند، بلکه ئیآسياافتاده نه تنھا شرکای اقتصادی 

ست که ا و به مدت طوالنی در منجالب توسعه نيافتگی، مجبور  در جنوب شرقی آسيا منحصر به فرد استفليپين. کند

تد، در حالی که در اجتماع داخل نيمی از نيروی کار واجد شرايط خود را به دنبال قراردادھای بردگی به خارج بفرس

 .کشور به قربانی مواد مخدر و باندھای قاچاق انسان در ارتباط با اليگارش ھا تبديل شده است

 

 گيری نتيجه 

 کشورھای آسيا در جنگ صليبی ضد چينی خود آن ۀی واشنگتن، در تالش مقدس خود برای محاصر"محور آسيا"

ثابت شده است که اين يک شکست سياست خارجی  .  کری پيشبينی کرده بودند– ن کلينت-سبکی پيش نرفت که تيم اوباما

ن مجبور نامزد حزب دمکرات ھيلری کلينت. آينده استدولت رئيس جمھور ) ًاحتماال(برای دولت ھای در حال خروج و 

ود را محکوم که وزير امور خارجه ب شده است تا مشارکت ترانس پاسفيک، يکی از پروژه ھای دستی خود، زمانی 

.  انفجار از درون استۀ جنوب شرقی آسيا در آستان١٩٨٠ پايگاه نظامی پنتاگون چسبيده به سال ھای ستراتيژی. کند

 دور می شود و امريکا سابق و کشور دست نشانده، در نھايت از تملق کامل خود به ديکته ھای نظامی ۀ، مستعمرفليپين 

 جنوبی چين، بحيرۀجنوب شرقی آسيا و  .ی قوی تر با چين و بقيه آسيا می رودئبه سوی روابط استقالل بيشتر و منطقه 

  . شطرنج بزرگ مطيع برای برتری حرکات پنتاگون نيستندۀديگر بخشی از صفح

 متوسل به يک کودتای نظامی شود، فليپين قدرت در ۀست در اوج نااميدی تصميم بگيرد که برای قبضاواشنگتن ممکن 

مشکل يک حرکت بسيار . نرال ھا حمايت شودجاليگارش ھای ساکن مانيل، اربابان مواد مخدر و که توسط ائتالف 

ًدقيقا به اين  – ی استفليپين آن ست که رودريگو دويترته فوق العاده محبوب رأی دھندگان " رژيمتغيير"عجوالنه برای 

شھردار مانيل، جوزف  . او را تحقير می کنندند وادليل ھا ست که نخبگان واشنگتن و اليگارش ھای مانيل از او متنفر

بود که توسط واشنگتن تحريک شده بود، اعالم کرده است که ھر کودتای   رژيم تغييراسترادا، که خودش يک قربانی 

کسب و کار و   متوسط ملی و ۀطبق ی ميليون ھا عضو و بخش عمده ای از ئ با مخالفت توده امريکامورد حمايت 

 ٢٠٠٢يک کودتای شکست خورده، مانند کودتای مصيبت بار ونزوئال در سال . مواجه خواھد شد صل قدرتمند چينی اال

 را امريکا ملی او راديکال کند و ۀعليه ھوگو چاوز می تواند سياست دويترته را بسيار فراتر از دستور کار قاطعان

 .بيشتر منزوی نمايد
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