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 ٢٠١٢ اگست ٠٧

  

  ی سياسی اياالت متحدهدسيسۀ جغرافيا
  

 ناتو به -مداخالت پنھان اياالت متحده ظامی وبدبختی افتضاح آميز ويرانی ھا و اذيت انسان ھا که توسط تھاجم ن

اتحاديۀ اروپا که به حمايت اياالت متحده عليه تعداد کثيری از کشور ھای /وجود آمده و تعزيرات شورای امنيت

ناتو در اوايل سال - اسالمی جھان وضع شده است، به شدت قبلی اش مخصوصاً از آغازين روز ھای تھاجم امريکا

  .مه داشته است به عراق ادا١٩٩٠

در اين مطلب به نوشتۀ داکتر احسان الرحمن خان آمده است که اياالت متحده و متحدينش اين اعمال خود را به نام 

" انکشاف و ترويج دمکراسی و حقوق بشر"و يا ھم ايجاد جھان جديد به منظور " مبارزه عليه دھشت افگنی"

  .کنندمی توصيف کرده و آنرا تبريه 

می نگارد که ھر گونه مخالفت با اعمال آنان، به سرعت " اياالت متحدهسياسی ی دسيسۀ جغرافيا "نويسندۀ مطلب

توسط اياالت متحده، متحدين و ھم پيمانانش منحيث عکس العمل و مخالفت از جانب اسالمگرايان، افراطی ھای 

ور است که باوجود تبليغات مستقيم و نويسنده به اين با. اسالمگرا و يا ھم القاعده، عنوان شده و لقب داده می شود

ن و تحقيق کنندگان ت به نشر رسيده حتی از جانب مبلغا اياالت متحده، بعضی موضوعا–بزرگ طرفداران ناتو 

غير اسالمی را نيز می توان مشاھده کرد که روی حقايق و دسايس اين بازی شيطانی امپرياليستی اياالت متحده و 

 .متحدينش روشنی انداخته اند

مردم پاکستان نيز خطر قريب الوقوع عميق و بزرگ دسايسی را که به وضاحت قابل تشخيص بوده و از جانب 

درک درست و صحيح اين خطرات ضروری می . اياالت متحده از قبل راه اندازی شده است، از قبل درک کرده اند

  .باشد

ورد معلومات به نشر رسيده، مطابقت آن با  کوتاھی را در مخوانندگان تحليلنگارندۀ اين مطلب گفته است که 

واقعات و حقايق موجود، و ھم ارزيابی محتاطانۀ از آن ارزيابی را خواھند خواند که بيان راه ھای حل و بيرون 

 .رفت مردم پاکستان از اين مشکل را در بر دارد
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و به نشر رسيده، کتاب ايريک نويسندۀ اين مطلب از ميان مطالبی که در مورد امپرياليزم امريکا نگاشته شده 

: اليزم بعد از زمان مدرنامپري"داکتر رحمان خان می نگارد که در اين کتاب . والبرگ را ترجيح داده است

 .ی سياسی و بازی بزرگ؛ نويسنده با تفصيل به اين موضوع پرداخته استجغرافيا

 کتاب خود ديدگاه ھای متعدد موقتی و ی خاطر نشان کرده است که والبرگ درامريکائی مطالعات نشريۀ اروپائ

ی سياسی اياالت متحده و تحقيقات منافع جغرافيا"که در آن رای امپرياليزم را تحت مطالعه قرار داده است ذگ

 سياسی شامل می باشد تا در بارۀ کنترول و ادارۀ اين - انکشافات جديد آن در عرصۀ ستراتيژی ھای مالی و نظامی

  ." اطمينان حاصل کندکشور باالی منابع جھان

والبرگ در کتاب خود، اساسات امپرياليزم را  با مثالی از امپرياليزم قبل از مدرن شدن امپراتوری آنوقت بريتانيا 

ديگر، به يک  امپراتوری بريتانيا با به بازی گرفتن ساير قدرت ھا عليه يک"والبرگ نگاشته است . بيان کرده است

 وقت شبکۀ اقتصادی جھان را که در آن منافع مرکز به قيمت اطرافيان تمام می ینيابريتا. قدرت سلطه يی مبدل شد

تالش ھای دپلوماتيک ناکام می ماند، استفاده از عمليات نظامی را روی "که  از سوی ھم زمانی. شد، ايجاد کرد

  ."دست گرفتند

وقت فضای جنگ،   گاه گاھی و وقت و ناواملدر اين مطلب نويسنده دسيسه ھای آنزمان امپراتوری بريتانيا را ع

 .نقاط جھان خوانده استاز تخاصم، بی ثباتی و درھم برھمی در بسياری 

لبته که در يک ی خارجی در زمان جنگ سرد ، ا خان می خوانيم که ھمچو سلطه گرائدر ادامۀ مطلب داکتر رحمن

 آنچنانی.  جماھير شوروی وقت نيز ادامه داشتی سياسی، ميان اياالت متحده و اتحادار جغرافيساختار بيشتر متغي

که در کتاب والبرگ تذکر رفته است، در آن زمان يکی از دسايس اياالت متحده به شکل کودتا ھای انجام شده به 

يا سازمان استخباراتی اياالت متحده و يا ھم ساير اشکال مداخالت، در کشور ھای مختلف " سی آی ای"حمايت 

 .ورده شده است درآءجھان به اجرا

نويسندۀ مطلب به اين باور است که بعد از پارچه شدن اتحاد جماھير شوروی وقت، اياالت متحده نقش ابر قدرت 

ی سياسی خود  کار کرد تا بتواند موقف جغرافيا"نظم نوين جھانی"جھانی را بر عھده گرفته و به شدت روی ايجاد 

 . در سرتاسر جھان پايدار نگھداردرا در مناطق عمده و بااھميت سياسی اقتصادی، 

ی را ئکه در کتاب والبرگ تذکار يافته است، فضا  به اين باور است که آن اقدام اياالت متحده، آنچنانیداکتر رحمان

استناد بر نوشتۀ والبرگ، آنچه به . در جھان ايجاد کرد که حاوی مشخصۀ بی ثباتی وغير قابل پيش بينی بودن بود

مکيندر " یتيوری آسيا اروپائ"رول و نفوذ در ی مستحکم اياالت متحده جھت به دست آوردن کنتپديد آمد تالش ھا

 .بود

اياالت متحده با يک انرژی تازه و اعتماد جديد جھت سلطۀ "نويسندۀ مطلب به نقل از کتاب والبرگ می نويسد که 

 خواھان تحفظ منابع نفت در مناطق سياسی اقتصادی در سرتاسر جھان، از منطقۀ بالکان گرفته تا سرحدات چين،

ش، رئيس جمھور سابق وحضور محافظه کاران جديد در ادارۀ جورج دبليو ب. شرق ميانه و آسيای مرکزی  می باشد

ی سياسی امپرياليستی اياالت متحده ممد  برای اجرای دستور العمل جغرافيااياالت متحده، و رويداد يازدھم سپتمبر

 در حال حاضر، تنش با ايران روی برنامۀ ھسته يی آنکشور، تداخل منافع ميان اياالت جنگ در عراق و. واقع شد

 .متحده و اسراييل را آشکار می سازد

 نيرومند منطقه ه ئیکه برای اسراييل ايران می تواند يک موضوع امنيتی باشد که با يک قدرت منطق در حالی

ازينرو با توجه . ی سياسی فراوانی را در بر داردتصادی جغرافياالت متحده منافع اقروياروی می باشد، اما برای ايا
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به نوشته ھای والبرگ، منافع ھر دو کشور اياالت متحده و اسراييل يکسان با نگھداشتن منطقه غوطه ور در 

  .درگيری، انقسام و فروپاشی نھفته است

؛ اين موضوع را برجسته می کند که  که در کتاب والبرگ نگاشته شده استیاستناد بر تحليلبه نويسندۀ مطلب 

عنصر کليدی در زرادخانۀ اين کشور رشد قدرت دالر . عالوه، تنھا طبيعت نظامی گرايانه نداشته سالح امريکا، ب"

  . و موقف آن به عنوان ارز و پول ذخيرۀ جھان می باشد

ند بانک جھانی، صندوق وجھی پول و ستفاده از قدرت اقتصادی خود، نھاد ھای مالی بين المللی مانااياالت متحده با

  .گات يا توافقنامۀ بين المللی روی تعرفه و تجارت را ايجاد کرده و قدرت خود را نھادينه ساخته است
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