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 Political سياسی

  
  )١(   Paul Craig Roberts  پل کرگ رابرتس:يسندهنو

  حميد محوی: برگردان از
  

  جنگ در تمام مرزھا
  

) ٢(»بنياد توسعۀ ملی برای دموکراسی«دولت روسيه سرانجام کشف کرد که اپوزيسيون سياسی در روسيه توسط 

ئی و ديگر منابع سازمان سيا، وزارت امور امريکامين مالی می شود، که خود اين بنياد توسط ماليات دھندگان تأ

ھدف از اين سرمايه گذاری ھا براندازی دولت روسيه و ايجاد .  بودجه دريافت می کندامريکاخارجۀ اياالت متحدۀ 

بود، يعنی تنھا کشوری که ) دگاه جغرافيائیاز دي( در وسيع ترين کشور جھان امريکايک دولت دست نشاندۀ 

  .ی اش به اندازۀ کافی واشينگتن و تجاوزاتش را به واپس نشينی وادار سازدئقادراست با انبار سالح ھای ھسته 

به ھمان شکلی که امسال، پيش از اين مصر صدھا نفر را اخراج کرد که در خدمت سازمان ھای غير دولتی و در 

د تشکالت مخالفان را برای مداخله در امور داخلی و ملّی پی گيری می کردند، پارلمان روسيه اتحاد با غرب، ايجا

قانونی را به تصويب رساند که به زودی به امضای والديمير پوتين خواھد رسيد که مبنی بر آن سازمان ھای 

اين قانون بر . اھند رسيدسياسی که از خارج کمک مالی دريافت کرده باشند، به عنوان مأمور خارجی به ثبت خو

 تدارک ديده شده که مأموران خارجی را در فھرست فعاليت ھای غير قانونی امريکااساس قانون اياالت متحدۀ 

  .تعبير می کند

طيف گسترده ای از اپوزيسيون روسيه را مأمورانی تشکيل می دھند که توسط کشورھای بيگانه حقوق می گيرند، 

د رسد، برای عناصر اصلی اپوزيسيون سياسی روسيه در وزارت دادگستری روسيه به ئيو وقتی اين قانون به تأ

  .عنوان مأمور خارجی که در خدمت واشينگتن بوده، پرونده تشکيل خواھد شد

 سازمان فعال در زمينۀ سياسی در روسيه از خارج ١٠٠٠ گزارش داد که تقريبا جوالی ٣تاس  - بنگاه خبری ايتار

 سازمان سياسی را برای براندازی ١٠٠٠تصور کنيد اگر کشف می شد که روسھا . ده اندکمک مالی دريافت کر

در اياالت متحده، ! ( به پا می شدئی و ايجاد دولت دست نشانده تأمين مالی می کنند، چه سر و صداامريکادولت 

  ...).روسھا حتما با رقيب سر سخت ديگری به نام اسرائيل روبرو می شدند

تظاھر کرده و » برای گشايش روسيه به جھان خارج«به بھانۀ » سازمان حقوق بشر«ت يه در ھيأوزيسيون روساپ

چيست؟ گشايش روسيه به اين معنا است که » گشايش روسيه«ولی معنای . توسط واشينگتن تأمين مالی می شود
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 خارجی روسيه روسيه به روی تبليغات غربی و چپاول اقتصادی توسط غرب باز شود و جھان سياست داخلی و

  .نيز به خواست واشينگتن عمل کند

غير دولتی سازمان ھای . با اين وصف سازمان ھای غير دولتی را خالف ظاھر امر، بايد خيلی دولتی بدانيم

متعددی داشته اند که دولت » انقالب ھای رنگی« مھمی در تأمين مالی و سازماندھی نقش بسيار) حقوق بشری(

  .ده را در کشورھای قديمی عضو جبھۀ شوروی به کار گماشتندھای عروسکی اياالت متح

. ناميدند و خدمات ارزنده ای در اين مورد به واشينگتن عرضه کرد» ماشين کودتا«سازمان ھای غير دولتی را 

  .سازمان ھای غير دولتی در حال حاضر در ونزوئال عليه چاوز در حال فعاليت ھستند

 شکست طرح ھايش در رابطه با ۀی روسيه پس از دو دھه بيھوشی و در نتيجالبته، واشينگتن به خاطر بيدار

نظر می رسد، و با از دست دادن سازمان ھای غير دولتی که ه کشوری که حملۀ نظامی به آن مخاطره آميز ب

  .واشينگتن آنھا را تأمين مالی کرده بود، دچار آشفتگی شده است

به استثناء تأمين مالی از ( ان تأمين مالی شده باشند مأمور بيگانه دانسته اين قانون سازمانھائی را که توسط بيگانگ

در ھر صورت، چنين موضوعی موجب نمی گردد که واشينگتن واکنش روسيه را به عنوان ). سوی اسرائيل

در حالی که دست واشينگتن . کندتبليغ و پرت و پالھای ھميشگی » ليسیودولت پ«و » ضد دموکراتيک«اقدامات 

  .ر جيب روسيه بازداشت می شود، به والديمير پوتين تھمت می زند و ناسزا می گويدد

شوی مغزی شده و توطئه ھا و تحريفات واشينگتن را به عنوان واقعيت  و ھستند که شستئیاز ھمه بدتر غربی ھا

خواھيم » ت گانگستری روسيهدول«پذيرفته و به آن تداوم می بخشند، و به زودی خيلی بيشتر از گذشته دربارۀ 

  .شنيد

ظھور سريع چين به عنوان قدرت اقتصادی در جھان برای . چين نيز در مگسک واشينگتن ھدف گرفته شده است

از دو سه سال پيش نمايندگان . به ھمين علت چين بايد محاصره شود. واشينگتن تھديد مھمی به شمار می آيد

 مذاکره ھستند تا متحدانی در اقيانوس آرام دست و پا کنند و بر اين تجاری دولت اوباما به شکل سّری در حال

اساس نفوذ اقتصادی چين را در محيط و دايرۀ نفوذ طبيعی خودش با شکست مواجه سازند و حاکميت واشينگتن 

واشينگتن در عين حال اتحاديه ھای نظامی اش را در آسيا گسترش می دھد و پايگاه . جايگزين اين کشور شود

  . جنوبی، تايلند، ويتنام، استراليا، زالند نو و در مناطق ديگر بر پا می سازديایروای تازه ای در فيليپين، کھ

اياالت متحده خيلی سريع در مورد اختالفات بين چين و ويتنام، چين و فيليپين مداخله کرد، و با دشمن قديمی اش 

با فيليپين نيز در مورد اختالفاتی که . سپارتلی متحد شدويتنام عليه چين بر سر موضوع منابع جزاير پاراسل و ا

  .وجود دارد، متحد شد) ٣(روی منابع طبيعی اسکاربروگ شوآل 

 نازی مداخله کرد، يعنی پيرامون المان بين لھستان و هبر اين اساس، به ھمان شکلی که انگلستان در مورد منازع

جھانی به لھستان واگذار شده بود، واشينگتن نيز صحنه را  به منطقه ای که طی جنگ اّول المانموضوع بازگشت 

  .برای جنگ آماده می کند

 به چين يکی از عناصر خيلی مھم گسترش بی امريکار مکان اقتصاد ييچين با واشينگتن ھمکاری می کرد زيرا تغ

ايه و تکنولوژی ئی در کوتاه مدت سود بردند و چين سرمامريکاسرمايه داران . سابقۀ اقتصادی برای پکن بود

کافی برای ايجاد اقتصادی را به دست آورد که تا دو سه سال ديگر از اقتصاد ورشکستۀ اياالت متحده پيشی خواھد 

ر مکان کار، در ادغام با داد و ستد آزاد توسط اقتصاددانان بازار آزاد، موجب ارتقاء چين و تخريب ييتغ. گرفت

  .اياالت متحده شد
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نگتن در امور چين، دولت اين کشور را متقاعد ساخت که برای خنثی سازی نّيات واشينگتن مداخالت فزايندۀ واشي

ديدگاه واشينگتن چنين . مبنی بر محاصرۀ نظامی چين و مناطق نفوذی آن، تدارکالت نظامی ضروری خواھد بود

قۀ نفوذی نيز تمام جھان  داشته باشد و اين منط گس ديگر، می تواند منطقۀ نفوذیاست که تنھا واشينگتن و نه ھيچ

  .را در بر می گيرد

اعالم داشت که واشينگتن در امور داخلی چين دخالت می کند، و » چينھوآ«، بنگاه خبری رسمی چين جوالی ١۴

  .اختالفات بين چين و ويتنام و فيليپين را به شکلی مطرح کرده است که غير قابل حل باشد

سوريه، لبنان و :  با اعتماد به نفس زياد، مصمم است که در سه جبھۀ امريکااين گونه به نظر می رسد که دولت 

چنين برنامه ای برای دولتی که . ايران در خاورميانه، چين در خاور دور و روسيه در اروپا جنگ به پا کند

وھای  سال اشغال افغانستان بر نير١١ سال عراق را اشغال کنند و پس از ٩نيروھای نظامی اش نتوانستند پس از 

با اقتصاد طالبان که به سالح ھای سبک مجھز ھستند چيره شوند، بلند پروازنه به نظر می رسد، و عالوه بر اين 

ورشکسته، که بحران آن گريبان کشورھای عروسکی ناتو را نيز در بر می گيرد، و جملگی با اغتشاشات 

  .بی اعتماد می شونداجتماعی در داخل مواجه ھستند و نسبت به رھبری ناتو بيش از پيش 

  

  :پی نوشت 

پل کرگ رابرتس پيش از اين معرفی شده است، به آدرس زير در بخش پی نوشت مترجم مراجعه کنيد) ١) ١  
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