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  par Thierry Meyssan -تی يری ميسان 

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١۶ نومبر ٠٨

  )١٣شمارۀ (ر نظم جھانی ئيروزنامۀ تغ

  ديگر دو جھان جدا از يک
 مھمی در شورای امنيت، که رسانه ھای غربی به سکوت برگزار کردند، اياالت متحدۀ ساجالبر، طی و اکت٢٨در 

با منع .  سازمان ملل متحد را از ھمکاری با سازمانھای منطقه ای که روسيه و چين در آن حضور دارند منع کردامريکا

به دو منطقۀ جدا از يکديگر و پايان  نفی برابری با ديگران، واشنگتن راه تجزۀ جھان ۀھمکاری با ديگران  و در نتيج

 . جھانی سازی اقتصاد را  برگزيد

 /)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

 ملل متحد را از کار با سازمان ھمکاری شانگھای به دليل عضويت روسيه ٢٠١۶بر و اکت٢٨، در امريکااياالت متحدۀ 

رشيد عليموف را آن ر کل تاجيکستانی در اينجا نمايندۀ سازمان ھمکاری شانگھای توسط دبي. در آن منع کرد

  . جمعيت جھانی را تشکيل می دھد۴٠%سازمان ھمکاری شانگھای . بينيم می

 جلسۀی در شورای امنيت ئ دربارۀ ھمکاری بين ملل متحد و سازمانھای منطقه بحث، مسکو برای ٢٠١٦بر و اکت٢٨در 

ورا را به عھده داشت، نمايندگان کشورھای مستقل را سفير روسيه والديمير چورکين که رياست ش.  تشکيل داده ایويژ

نرال ج(، سازمان پيمان امنيت جمعی )سرگئی ايوانوف از روسيه برای اتحاديۀ کشورھای مستقل(دعوت کرده بود 

  ). تاجيکستانی رشيد عليموف(و سازمان ھمکاری شانگھای ) روسی نيکالی بورديوزا

ھمکاری بين دولتھای شوروی سابق برای اتحاديۀ دولتھای : فی کردند  کار سازمانھای خود را معر، سه دبير کل

ی برای ثبات آسيای مرکزی در رابطه با سازمان ھمکاری ئمستقل، اتحاديۀ نظامی برای امنيت جمعی، و اتحاديۀ منطقه 
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م تأکيد داشتند، سه دبير کل روی سھم خود در ملل متحد در زمينۀ مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر و تروريس. شانگھای

يعنی دو موضوعی که به شکل يکپارچه به ادبيات بين المللی تعلق دارد و ھمه می دانيم که اين دو مصيبت توسط اياالت 

  .ل ھمين کشور استو ايجاده شده و زير کنترامريکامتحدۀ 

رد استقبال قرار گرفت،  در آغاز به خوبی از سوی سفرای اعضای شورای امنيت به مثابه ھوای تازه موجلسهاگر اين 

با نگرانی از .  وضعيت اميد بخش باطل اعالم شدامريکاولی طولی نکشيد که با مداخلۀ سفرای اوکراين و اياالت متحدۀ 

اين امر که اين سه سازمان انحصارات ناتو و اتحاديۀ اروپا را مختل نسازد، روسيه را به تمام جنايات ممکن متھم کردند 

 امريکاخانم سفير اياالت متحدۀ . ا به مثابه پوششی برای استتار گسترش طلبی روسيه تعريف کردندو اين سه سازمان ر

با اين سازمانھا از جمله سازمان ھمکاری شانگھای،  گونه ھمکاری ملل متحد نتيجه گرفت که در چنين وضعيتی ھيچ

  .يعنی در عين حال چين، ممکن نيست

اگر ھمه از ديدگاه نظری عليه تروريسم بودند، واشنگتن برای اين :  دوباره تکرار شد ٢و يدر اينجا موضعگيری ژن

با اين تفاوت که اين بار، .  ضروريات اصلی مطرح کردۀمشکلی اولويت قائل نبود و فراخواستھای امپرياليسم را به مثاب

  .به سوريه حمله نکرد، ولی به روسيه و چين سيلی زد

. لۀ مبارزه عليه تروريسم سايه انداخته استأ روی مس٢٠٠١ سال بھای ابھاماتی را می پردازد که ازبر اين پايه، جھان 

  .ست که دشمنان به کار می برندايادآوری کنيم که تروريسم دشمن نيست، بلکه تاکتيکی 

يه، نخستين قدرت دولت اوباما توسعۀ  روس. در نتيجه، واشنگتن يگانه در خروجی را که برايش باز کرده بودند، بست

 و چين به مثابه نخستين قدرت اقتصادی را نمی خواھد بپذيرد، و نمی خواھد ساخت و ساز جھان تک  نظامی کاليسک

 آغاز شد و جنگھايش تا شامات و اوکرائين ١٩٩١در سال » وفان صحراط« را رھا کند، يعنی روندی که از قطبی

  . ين به اروپای غربی تداوم يافته استًصرفا به ھدف جلوگيری از دو جادۀ زمينی از چ

 خود را برای تقسيم جھان به دو بخش ، واشنگتن با آگاھی به موضعگيری غير قابل دفاع خود و امتناع از جنگ جھانی

موضوع به شکل بازگشت به دوران جنگ سرد نبايد باشد، يعنی جھانی يگانه که توسط دو قطب اداره می . آماده می کند

 و از سوی ديگر  امريکااز يک سو جھان تک قطبی به رھبری اياالت متحدۀ : بار با ساختاری جديد ولی اين . شد

دولتھای مستقل و نافرمان که در پيوند با روسيه و چين با يکديگر ھمکاری می کنند، با کمترين ارتباط و راه عبور بين 

 و در  جھانی، جھانی سازی اقتصاد خاتمه خواھد داديعنی روندی که به مبادالت آزاد جھانی، سازمان تجارت . دو جبھه

  .نتيجه يعنی بازگشت عظيم به گذشته

اگر واشنگتن در اين گزينش پافشاری کند، بايد در زمينۀ نظامی برای خروج از سوريه اقدام کند و اجازه دھد که صلح 

طرح اياالت متحده، اين بار، .  نگھداردجز در مرز عراق که بايد راه ابريشم را مسدوده دوباره به سوريه بازگردد، ب

 ٥٠لمانی را طی المان و خانواده ھای ان که مردم پايتخت قديمی يايجاد سد عبور ناپذيری است که بايد مثل ديوار برل

در اين صورت برای سوريھائی که از جھاد . سال به دو بخش تقسيم کرده بود، جھان بشريت را به دو بخش تقسيم کند

. ته و به خارج پناھنده شده بودند، بازگشت به کشور و ديدار خانواده ھايشان به مشکل برخورد خواھد کردطلبان گريخ

  .برای غربی ھا نيز گذراندن تعطيالت در مسکو و يا خريد کامپيوتر چينی ناممکن خواھد شد
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