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   پل کرگ رابرتس:نويسنده

  ٢٠١٢ جوالی۶مرکز مطالعات جھانی سازی، 

   حميد محوی:برگردان ار

  ٢٠١٢جوالی ١٠

  آيا جھان می  تواند از تکبر واشينگتن جان سالم به در برد؟

 روسيه و چين در مگسک دولت اوباما
  

 

 

وقتی رئيس جمھور ريگان مرا به مقام معاون خزانه داری برای سياست اقتصادی اش برگزيد، به من گفت که بايد 

اقتصاد اياالت متحده را از رکود نجات دھد، تا با تمام قدرت اقتصادی بتواند روی رھبران روس برای مذاکره در 

  . ريگان گفت از اين پس ھيچ دليلی وجود ندارد که در تھديد اتمی زندگی کنيم.  فشار بياوردمورد پايان جنگ سرد

نخست وزير و . دولت ريگان به اين دو ھدف دست يافت، ولی دولت ھای بعدی اين دست آوردھا را از بين بردند

 جمھوری ھای قديمی اتحاد جانشين ريگان، ژرژ ھربرت والکر بوش پيش از ھمه برای نخستين بار با ملحق ساختن

جماھير سوسياليستی شوروی به ناتو، توافقات ريگان و گورباچف را زير پا گذاشت، و پيرامون مرزھای روسيه 

  . پايگاه نظامی ايجاد کرد

انقالب ھای «روند محاصرۀ روسيه با ايجاد پايگاه نظامی بی وقفه توسط دولت ھای جانشين از طريق انواع و اقسام 

  .تأمين ملی می شد، که  بسياری  آن را بدل سازمان سيا می دانند» بنياد ملی برای دموکراسی«ه ک» رنگی

واشينگتن حتی تالش کرد که دولتی زير نظارت خودش در اوکرائين روی کار بياورد و تالش ھايش در گرجستان 

ری که بين دريای سياه و رئيس جمھور گرجستان، کشو. قديمی شوروی، محل تولد جوزف ستالين به نتيجه رسيد

 اعالم کرد که گرجستان شوروی او اخيراً . واقع شده، عروسک واشينگتن است) دريای مازندران(دريای کاسپين 

  . به کشورھای عضو ناتو خواھد پيوست٢٠١۴قديمی در سال 
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بود بين کشورھای اروپای تالنتيک شمالی، اتحاديه ای ای که بين ما ھستند می دانند که ناتو، سازمان پيمان ئقديمی ھا

غربی و اياالت متحده برای مقابله با ارتش سرخ، تا از گسترش سيطرۀ آن برای کنترل اروپای غربی جلو گيری 

  . کند

ولی ھدف از ورود گرجستان به ناتو، چه چيزی به . تالنتيک شمالی خيلی خيلی از دريای سياه و کاسپين دور استا

ياالت متحده می تواند  باشد که در آنجا پايگاه نظامی اش را جلوی دروازۀ روسيه جز ايجاد فرصت تازه ای برای ا

 بنا کند؟

 روسيه و چين را در مگسک خود ھدف گرفته – دموکرات يا جمھوری خواه –کامال روشن است که واشينگتن 

ھد توان و مقاومت مريکا تخريب ھر دو کشور است يا تنھا می خواادر حال حاضر، روشن نيست که آيا ھدف . است

  .ھدف ھر چه باشد، نتيجۀ احتمالی جنگ اتمی خواھد بود. ی واشينگتن خنثی سازدئی جوآنھا را در مقابل برتر

مريکا اعالم کرده اند که دولت بزھکار سوريه در حال کشتار مردم خودش می باشد که چيزی به ارسانه ھای حاکم 

حد مداخلۀ نظامی نکند، اين کار را اياالت متحده به نام حقوق بشر جز دموکراسی نمی خواھند، اگر سازمان ملل مت

مقامات رسمی اياالت متحده روسيه و چين را به خاطر مخالفت با حملۀ ناتو به سوريه تحقير می . انجام خواھد داد

  .کنند

به . ن می دھندمريکا نشاای است که رسانه ھای خود فروش و اعضای دولت ئقعيت، البته، متفاوت از آن چيزھاوا

. عليه ارتش سوريه می جنگند» شورشيان«. سوريه مسلح به سالح ھای نظامی ھستند» شورشيان«اصطالح 

 غربی می گويند که دولت سوريه شورشيان بين غير نظاميان دست به کشتار می زنند و رسانه ھای خود فروش

  .ی کنندول است، و چنين گزارشات تبليغاتی را به جای واقعيت منتشر مؤمس

ی را ئی سوريه نمی توانند چنين سالح ھايک نفر بايد اين شورشيان را مسلح کرده باشد، زيرا آنھا در بازار داخل

 افراد باھوش فکر می کنند که سالح ھا از سوی اياالت متحده يا واسطه ھای آن در اختيار غالباً . خريداری کنند

  .شورشيان گذاشته شده است

 به راه افتاد، در واقع ساخته و ايم که جنگ داخلی در سوريه، به ھمان شکلی که در ليبيئبگودر نتيجه می توانيم 

پرداختۀ واشينگتن است، ولی اينبار روس ھا و چينی ھا پی برده اند که با قطعنامه ھای مشابھی که پيش از اين در 

  . ی قرار گرفت، بايد مخالفت کنندسازمان ملل متحد به تصويب رسيد و توسط غرب عليه قذافی مورد بھره بردار

له، می توانيد يک ھواپيمای قديمی مثل شکاری فانتوم متعلق به دوران جنگ ويتنام در أبرای منحرف ساختن مس

در اين صورت سوری .  را از آشيانه اش خارج کنيد و آن را بر فراز آسمان سوريه به پرواز درآوريد۶٠سال ھای 

اد، و ترکيه که ھواپيمايش ساقط شده می تواند به عنوان عضو ناتو از ناتو در خواست ھا آن را ھدف قرار خواھند د

در نبود قطعنامۀ سازمان ملل متحد، واشينگتن می تواند بر اساس وظايفش در چھار چوب منشور پيمان . کمک کند

  .گ شود کافی ابليس نمائی شده وارد جنۀناتو برای دفاع از عضو ناتو عليه سوريه که به انداز

حافظه کاران در پشت پردۀ جنگ ھای سلطه جويانۀ واشينگتن اين است که اياالت متحده با تسخير و مدروغ نئو

يادآوری يکی از جمالت مائو در اينجا چندان بی مورد نيست که . بمباران کشورھا دموکراسی به ارمغان می آورد

 بھار عرب به قول و قرارھايش عمل نکرد، در عراق با اين وجود،. »دموکراسی در دھانۀ  تفنگ است«: می گفت 

  .و افغانستان نيز که دو کشور آزاد شده بودند با تسخير دموکراتيک اياالت متحده، پاسخ نداد
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ن در است، به ھمان شکلی که رژيم کلينت کشور ۀآن چه اياالت متحده به ارمغان می آورد جنگ داخلی و تجزي

کشورھا ھر چه بيشتر تکه پاره  و به قطعات متخاصم تجزيه شوند، واشينگتن . ديوگوسالوی موفق به انجام آن ش

  .قوی تر خواھد شد

» اپوزيسيون روس«روسيۀ پوتين درک می کند که خود روسيه نه تنھا در تھديد سرمايه گذاری ھای واشينگتن بين 

نی مسلمان مانند عراق و سوريه است، بلکه بلوای جھان مسلمان از طريق جنگ ھای واشينگتن عليه دولت ھای مد

ھرج و مرج به روسيه سرازير می شود و با مشکالتی مانند تروريسم . نيز تھديد ديگری برای روسيه ايجاد می کند

  .چچن رو برو می شود

ھرج و مرج . وقتی دولت مدنی سرنگون می شود، گروه ھای مختلف اسالمگرا آزاد ھستند عليه يکديگر بجنگند

ھمان گونه که پيش از اين نوشتم، غرب ھميشه تسلط خود را بر خاورميانه مديون . ا ناتوان می سازدداخلی کشور ر

شاخه ھای مختلف اسالمگرا بوده که از يکديگر بيش از غربی ھائی که به فتح کشورھايشان نائل آمده اند تنفر می 

ز بين می برد، مانند عراق و يا طرحی که  اين اساس، وقتی واشينگتن دولت ھای مدنی، غير اسالمی را اهب. ورزند

. در سوريه پيگيری می کند، اسالم گرايان ھستند که به ميدان می آيند و جنگ قدرت را عليه يکديگر آغاز می کنند

  . اين موضوع برای واشينگتن و اسرائيل بسيار مناسب است زيرا مخالفان يکدستی را تشکيل نمی دھند

ين توسط واشينگتن و رسانه ھای اياالت متحده ابليس نمائی شده و به اين علت که روسيه شکننده است زيرا پوت

. اپوزيسيون روسيۀ پوتين توسط واشينگتن تأمين مالی شده و از منافع اياالت متحده دفاع می کند و نه منافع روس ھا

 .تأثير می گذاردبلوائی که واشينگتن در کشورھای مسلمان به راه می اندازد روی مردم مسلمان روسيه 

. برای واشينگتن مداخله در امور داخلی چين مشکلتر است، حتی اگر موجبات چند بلوای محلی را فراھم آورده باشد

مريکا پيشی خواھد گرفت، و به جای قدرت غربی، يک قدرت آسيائی به اتا چند سال ديگر اقتصاد چين احتماال از 

  .تنخستين قدرت اقتصادی جھان دست خواھد ياف

زير نظر وال استريت و گروه ھای خصوصی ديگر، . واشينگتن به شکل جدی نگران ھمين چشم انداز است

در واشينگتن، بيشتر مدافعان منافع عمليات . واشينگتن قادر به نجات اقتصاد اياالت متحده و سقوط آن نيست

م، به منافع جنگ و شرکت ھای قمارخانۀ وال استريت را پيدا می کنيم که به جای دفاع از سطح زندگی مرد

. دست می آيد، فکر می کننده ر مکان دادن توليد و خدمات بازار اياالت متحده بئيصنعتی، و منافعی که از تغ/نظامی

  .در حالی که اقتصاد اياالت متحده از ھم فرو می پاشد، اقتصاد چين اوج می گيرد

نخست وزير اعالم کرد که منطقۀ . م به منطقۀ نظامیواکنش واشينگتن عبارت است از تبديل کردن اقيانوس آرا

  . جنوب دريای چين، جزء منافع ملّی  اياالت متحده تلقی می شود

ی شان را ئ اين اساس پايگاه درياهاياالت متحده سعی می کنند دولت فيليپين را با کارت تھديد چين متقاعد سازد و ب

  .بوديم» تھيد چين«ی مشترک اياالت متحده و فيليپين عليه ئ، شاھد مانور دريااخيراً . در سوبيک بای پس بگيرند

 پايگاه ی اياالت متحده در اقيانوس آرام مستقر می شود و روی جزيره ای در کرۀ جنوبی در حال ايجادئنيروی دريا

ره در ژاپن و ديگر ی اياالت متحده از اين پس در استراليا مستقر شده اند و دوبائنيروی دريا. تازه ای است

چينی ھا احمق نيستند، و پی برده اند که واشينگتن می خواھد .  دست به آرايش نظامی زده اندئیکشورھای آسيا

  .کشور آنھا را محاصره کند

 سال عراق را اشغال کند و قادر نيست افغانستان را پس از يازده سال به اشغال ٨برای کشوری که قادر نبود پس از 

 .ی عمل جنون آميزی به نظر می رسدئ، اقدام عليه دو قدرت ھسته خود درآورد
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 احمق ھای محافظه کار تغذيه می شود، با وجود شکست آشکار -تکبر واشينگتن که به شکل روزمره از سوی نئو

جھان در تمام طول تاريخش ھرگز . در عراق و در افغانستان، به سراغ دو قدرت بزرگ روسيه و چين رفته است

پسيکوپات ھا، ضد اجتماعی و احمق ھائی که در واشينگتن حکومت . ی به اين وسعت را به خود نديده استحماقت

  .می کنند جھان را به سوی نابودی سوق می دھند

 دموکرات باشد يا جمھوری خواه، که نتيجۀ انتخابات آينده ھر چه باشد، چهدولت جنايتکار و بيمارناک واشينگتن، 

  .زندگی روی کرۀ زمين خواھد بود که ھرگز وجود نداشته استبزرگترين خطر برای 

مريکا را مورد بررسی قرار ادر مقالۀ بعدی، اقتصاد . عالوه بر اين، رسانه ھا تنھا پشتيبان اين جنايتکاران ھستند

خواھد خواھم داد که آيا پيش از آن که اين جنايتکاران جنگی در واشينگتن موفق به تخريب جھان شوند از ھم فرو 

  پاشيد يا نه؟

  

  : پی نوشت مترجم 

در اينجا برای شناخت بيشتر نويسندۀ مقاله، پل کرگ رابرتس، از ويکيپديا استفاده خواھيم کرد و با توضيحات 

اين توضيحات مختصر بيشتر برای . ديگری در بارۀ برخی واژگان در زمينۀ علوم سياسی آن را تکميل می کنيم

ربرد خواھد داشت تا با برخی از اصطالحات سياسی آشنائی پيدا کنيم که ما دائما بی آن که مبتديانی مثل خود من کا

اين موزائيک از اصطالحات فنی، درک . الفبای آن را بدانيم در نشريات می خوانيم و از کنار آنھا عبور می کنيم

  .  در تحليل ھای معاصر شناسائی کنيموسيعتری از بازی زبان سياسی  در اختيار ما می گذارد که متعاقبا می توانيم 

  

 در ١٩٣٩ اپريل ٣مريکائی، است که در ا) ١(»پالئوکنسرواتور«پل کرگ رابرتس اقتصاددان و روزنامه نگار 

انشگاه ويرجينی دکترا گرفته است، او ديپلمۀ انستيتوی تکتولوژی جورجيا ، از ازد. به دنيا آمده) جورجيا(نتا آتال

  .نيز  می باشد) ٢(» مرتون کالج«و دانشگاه آکسفورد است که در اين آخری عضو ) برکلی(دانشگاه کاليفرنيا 

، قانون کاھش )٣(روث-طی اين مدت بود که قانون کمپ. ، رابرتس کارمند کنگره بود١٩٧٨ تا ١٩٧۵در سال 

  .ماليات را نوشت

نوان يکی از پدر خواندگان و ، او معاون خزانه داری در دولت ريگان بود، و به ع١٩٨٠در آغاز سال ھای 

در سال »  عمل–جريمه «بازشناسی شد، به ويژه به دليل طرح اصالحی در مورد ) ۴(»ريگانوميک«بنيانگذاران 

ايجاد تحول در علم اقتصاد و «وزير اقتصاد و امور مالی فرانسه ادوارد بالدور، با بازشناسی خبرگی او، و . ١٩٨١
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عالوه بر اين . را به او اھداء کرد» لژيون دونور« مدال ١٩٨٧ چدر مار» يونيسمانتروانس«ت پس از نيم قرن سسيا

  .مريکا نيز بازشناسی شدامبارزات او عليه مواد مخدر در 

  . در مرکز ستراتژيک و مطالعات بين المللی تدريس می کرد١٩٩٠ تا ١٩٨٠رابرتس در سال ھای 

  

Paleoconservatisme 

Le Paléo-conservatisme 

مريکا می باشد که جبھه ای از طرفداران ا يک اصطالح مرتبط به يک جريان سياسی در کنسرواتيسم- الئوپ) ١

يعنی سياست اقتصادی که [اقتصادی » پروتکسيونيسم«را پيرامون محور ) محافظه کاران(کنسرواتورھای سنتی 

توليد کننده ھا و دولت ھای رقيب را مداخلۀ دولت يا يک گروه از دولتھا را برای حمايت از توليد کننده ھا عليه 

حمايت از کار در برخی از بخش ھای توليدی، کاھش رکود تجاری، يا دفاع از امور رفاھی يا . ضروری می داند

راھکارھای پروتکسيونيست ھا عبارت است از متوقف ساختن . سطح زندگی، جزء اھداف اين جريان است

يارانه ھای (، تشويق صادرات ...)دارنده، و سدھای اداری و دفتریواردات با ايجاد سد گمرکی، شاخص ھای باز

، امتياز قائل شدن ...)پژوھش، حفظ محيط زيست و غيره: متنوع، کاھش ھای مالياتی تشويقی به داليل متنوع 

 - پالئو.]. برای شرکت ھای تجاری ملّی، جلوگيری از سرمايه گذاری ھای خارجی و حفاظت از شرکت ھای ملّی

يک دکترين سياست خارجی : ايزوالسيونيسم [نيز ھست  ايزوالسيونيسم ،ضد کمونيستواتيسم، در عين حال کنسر

ايزوالسيونيسم تا مدتھا پايه و اساس . است که عدم دخالت نظامی و سياست پروتکسيونيسم را با ھم ادغام می کند

. س جمھور جيمز مونرو ارتقاء يافت، اين دکترين توسط رئي١٨٢٣در سال . سياست خارجی اياالت متحده بود

 و ١٩٢٠مريکا در جنگ جھانی از بين رفت، و دوباره در سالھای امريکائی با مداخلۀ اجريان ايزوالسيونيسم 

. ، ضربۀ نھائی را به اين جريان وارد ساخت١٩۴١حملۀ ژاپنی ھا به پرل ھاربر در اواخر .  به ميدان آمد١٩٣٠

ن بيست و يکم کامال در حاشيه به سر می برد و موضوعی است که به گذشته تعلق ايزوالسيونيسم در اين آغاز قر

  .]دارد

  .و ارزش ھای خانوادۀ سنتی ياد کنيم فدراليسم کنسرواتورھا بايد از تعابير بستۀ- از ديگر پيوندھای پالئو

 در جناح راست طيف کنسرواتورھا عموما-کنسرواتوريسم يک ايدئولوژی نيست، با اين وجود پالئو-اگر چه پالئو

مريکا صف آرائی می کنند و طی دورانی طوالنی در حزب جمھوری خواه نفوذ اانتخاباتی رياست جمھوری در 

مريکا در ا کنسرواتورھا در مورد برخی مسائل مانند مھاجرت و تبعيض مثبت، حضور –پالئو . زيادی داشته اند

و ديگر اين که از اصليت ھويت .  کامال مخالف ھستندخارج و بيمه ھای اجتماعی، با سوسيال دموکراسی نيز

  .آمريکائی دفاع می کنند

٢(  

Merton College 
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اين کالج خصوصا به دليل حضور . مرتون کالج يکی از کالج ھای وابسته به دانشگاه آکسفورد در انگلستان است

 توسط والتر مرتون ١٢٦٤در سال مرتون . دنس اسکات، آدورنو يا تولکين:  شھرت دارد، مانند تادانبرخی اس

، طی نخستين ١٧در قرن . الج ھای آکسفورد استکيکی از قديمی ترين .  راچستر بودبنيانگذاری شد، که کشيش

 .انقالب انگاستان، مرتون کالج تنھا کالجی بود که به حمايت از پارلمان صف آرائی کرد

٣(  

Kemp-Roth 

 

۴(  

Reaganomic 

و به سياست اقتصادی رونالد ريگان مرتبط ) اقتصادی(ی است از ريگان و اکونوميکاصطالح ريگانوميک، ترکيب

ريگانوميک چھار اصل اساسی داشت که عبارت است از کاھش ھزينه ھای دولت، کاھش ماليات بر . می باشد

 ريگان را چنين راه کارھائی. درآمد و سرمايه، کاھش تنظيمات و کنترل پولی که برای کاھش تورم استفاده می شود

الھام گرفتند که پس از شرکت در ميلتون فريدمن برخی ريگانوميک ھا از. از رؤسای جمھور پيشين متمايز ساخت

  .دوی انتخاباتی  به کميتۀ اقتصادی در دولت ريگان پيوسترا

  

 .روشن است که پل کرگ رابرتس ھم چنان يک نظريه پرداز و تکنوکرات نظام سرمايه داری است: تبصرۀ مھم 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

٢٠١٢ ژوئيه ٩  

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/255 

Le monde peut-il survivre à l’arrogance de Washington ? 

La Russie et la Chine en ligne de mire de l’administration Obama 

par Paul Craig Roberts 

Mondialisation.ca, Le 6 juillet 2012 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=31793 

Article original en anglais :  
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http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31... 

Traduit du français par Hamid Mahvi 

  

 


