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 Political سياسی

  
  راد. م

 ٢٠١٢ سپتمبر ١۴
 ايران و پيام انتخاباتی بارک اوباما

  

گذرد   ن دی سی میواشينگت در نيويورک و امريکامبر درست يازده سال از انفجار مراکز قدرت امروز يازده سپت

 با تدارک از پيش آماده شده تصميم گرفت از قدرت نظامی، نفوذ خود در جھان،  با تمسک به آن وامريکاروزی که 

ی برای ديگر قدرتھای جھان ، بلبشو در ئپيمان نظامی ناتو ، ظرفيتھای اقتصادی ، شرايط نامناسب جھانی و منطقه 

ھای جھان سوم الخره وضعيت اسف بار کشورااروپای شرقی  و روسيه ، عدم آمادگی نظامی ، اقتصادی چين و ب

 شعله ور شده امريکا جھانی آغاز کرد و تصميم گرفت با قدرت آتشی که در خود ۀتھاجم گسترده ای را در عرص

 بود کار جھان را يکسره کرده و حکومت جھانی بالمنازع خود را به دنيا تحميل کند  

قدرت رسيدن ه نازيھا برای ب.  دارد  تا پيش از جنگ جھانی دومالمان چه شباھتی اين سياست با تدارک فاشيستھای 

دست گرفتند و ه  پارلمان اين کشور را به آتش کشيدند ، احزاب و مجلس را منحل و خود قدرت را ب١٩٣٣در سال 

 اروپای متحد را ايجاد تا با ١٩٣۶ت کردند از سال أبا تمام توان صنايع نظامی را تا آنجا گسترش دادند که جر

 بروند و حکومت جھانی  تحت رھبری سه کشور امريکارايکسره و سرآخر سراغ ھمکاری ژاپن کار شوروی 

 مليون کشته و ٧۵سياستی که برای مردم جھان و اروپا بيش از .  ، ايتاليا و ژاپن را بر جھان تحميل کنند المان

  . و فلج شد  زير بنای اقتصادی جھان از جمله اين سه کشور نابودامريکامليونھا نفر زخمی و تقريبا منھای 

 فرصت را غنيمت شمرده و به تاخت امريکا در داخل المان با ايجاد جو جنگی ھمانند نازيھای امريکاستراتژيستھای 

ه و تاز به مراکز اقتصادی ، منابع زير زمينی ، بازارھای  جھان يورش بردند تا آخرين مقاومتھای موجود را ب

ايستاده  امروز در کجا امريکاا  بی ثبات و تسليم کنند ولی سرعت سرکوب و کشورھای ھمانند چين و روسيه ر

  ؟است

خواھد رفت ، بدون بدھکاری کرد بدون مقاومت پيش   اين کشور درزمان تدارک برای جنگ جھانی که تصور می

 نظامی جھانی و تنھا ابر قدرت ۀبودج% ۶٠ بيش از ۀ سرمايه ، بزرگترين ارتش جھان با بودجۀ مازاد ذخيراو حت

داد امروز  مورد تحقير قرار میناميده اريخ تا آنجا پيش رفته بود که کشورھای اروپای غربی را پير و فرسوده ت

والن رژيم ؤرئيس جمھور خود برای مسمجبور شده است بنا به پيشنھاد شورای امنيت ملی اين کشور از طريق 

 در صورت در گيری امريکاخود آنھا است و ه بجمھوری اسالمی پيام بفرستد که تضاد بين ايران و اسرائيل مربوط 
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 در امريکانظامی طرف اسرائيل را نخواھد گرفت آنھم در شرايطی که  اسرائيل  پادگان نظامی اتمی ناتو و 

  .ن کننده ای دارديي نقش تعامريکاخاورميانه در پيشبرد ستراتژی جنگی 

 دامپسی به اسرائيل ھشدار داد که دست به  مارتينامريکابالفاصله با اين موضع گيری رئيس ستاد ارتش 

دامپسی که در حمله به ھواپيمای . ول عواقب آن خود خواھد بود ؤبه ايران حمله بکند مس نزند و اگر  ئیماجراجو

داند که اگر  خوبی میه  جان سالم بدر برد ب،نظامی اختصاصی خود در پادگان کابل يکی از پادگانھای مطمئن جھان

ندازند  بازی با ارتش ايران که خود ھدف قرار دھند واز کار بي را امريکاته اند ھواپيمای مرد قدرتمند افغانھا توانس

 ۀ اسرائيل به اين کشور را حملۀکه ايران ھرگونه حمل  مضافا به اين* نبرد کرده است کار آسانی نخواھد بودۀرا آماد

را مورد حمله   از جمله پادگانھای نظامی ثابت و سيار آنکاامري  تلقی کرده و بالفاصله تمامی مراکز و منافع امريکا

 ناو ھای جنگی ھستند که در اقيانوس ھند ، خليج فارس و دريای ميديترانه امريکاپادگانھای سيار . قرار خواھد داد 

س برای ھدفھای بسيار آسان و قابل دستر. مستقر شده اند که ھر سه منطقه در تير رس موشکھای ايران قرار دارند 

  . خليج فارس بسيار آسيب پذير ھستند ۀ و پادگانھای آن در منطقامريکاارتش ايران طبعا ناوھای 

 تلويحا به مقامات ايران اين پيام را فرستاده است که اوضاع در منطقه و جھان امريکاباراک اوباما رئيس جمھور 

مقاومت حکومت سوريه در برابر تھاجم ۀ  ادامر پيدا کرده و عکس العمل قدرتھای بزرگ مثل چين و روسيه وييتغ

ر ژئوپوليتيک منطقه بدون شرکت ييترکيه ، اردن ، عربستات سعودی و کشورھای عضو ناتو به اين کشور برای تغ

اوباما در اين پيام بر روی استفاده از انرژی اتمی حتی تا بيست درصد را .  نخواھد برد ئیجاه فعال ايران راه ب

 بازديد از تمامی ۀکه ايران پروتکل الحاقی را امضاء کند و به بازرسان سازمان انرژی اتمی اجاز آنپذيرفته بشرط 

  .سيسات اتمی و غير اتمی ايران را بدھدأت

سيسات اتمی و نظامی أ تمامی تبهامضاء برساند سازمان انرژی اتمی اجازه دارد ه اگر ايران پروتکل الحاقی را ب

که ايران موظف خواھد بود ليست تمامی دست اندرکاران در  آنھا را کنترل کند ضمن آنايران سرزده وارد شده و 

بخش نظامی و اتمی را در اختيار اين سازمان قرار دھد در واقع خلع سالح کامل ايران بدون زحمت و بدون استفاده 

در . وليد برق استفاده کند  و تئیتواند از انرژی اتمی برای مصارف دارو از نيروی نظامی ، يعنی ايران فقط می

 که قبال از طرف کشورھای غربی به ايران ارسال شده ھيچ صحبتی از تضمين امنيت ملی ايران نيست که ئیپيامھا

 ناتو و اسرائيل از پوشش اتمی ی اعضاۀجز خلع سالح کامل نظامی ايران در حالی که ھمه مفھوم آن چيزی نيست ب

  . ندا بر خوردارئی خاورميانه و جھان از دست باالۀمی و اتمی در سطح منطقبر خورداربوده و از نظر قدرت نظا

 به ايران اين تضمين را بدھند که تحت ھيچ شرايطی نه از طريق ھمسايگان و نه امريکااگر کشورھای غربی و 

سانند آنموقع تصويب بره را از طريق شورای امنيت سازمان ملل ب مستقيما به ايران حمله نظامی نخواھند کرد و آن

تواند با تضمين بين المللی و با نظارت سازمان انرژی اتمی پروتکل الحاقی را امضاء کند و بدين ترتيب  ايران می

  .از امنيت ملی و در پی آن از منافع ملی  کشور دفاع شده است 

ۀ کنند که در منطقسوای اين توافقنامه بايد دو قدرت اتمی ديگر سازمان ملل متحد يعنی روسيه و چين تضمين 

 عاری از ۀخاورميانه تعادل نظامی بر قرار شده و اسرائيل وادار شود تا به سازمان انرژی اتمی بپيوندد و خاورميان

سالح اتمی را بپذيرد در غير اينصورت اين ھيوالی اتمی تا زمان حيات خود ھمچون بختک ھر آن ممکن است با 

را نگران کرده است  در صدد ايجاد سرزمين موعود از نيل تا فرات بر استفاده از قدرت اتمی خود که حتی غرب 

 دشمنان را نابود کند تا به حياتش ادامه ۀبر طبق عقايد مذھبی يھوديان اسرائيل دو راه بيشتر ندارد يا بايد ھم.  آيد 

 کننده را به دھد که مفھموم آن جنگ دائمی تا زمان حيات اسرائيل است که تاکنون پنج جنگ بزرگ و نابود
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 و امريکاکشورھای منطقه تحميل کرده و عامل اصلی جنگ عليه عراق و نابودی آن بوده و اينک در صدد کشاندن 

  .غرب برای جنگ با ايران است و يا خود در اين جنگھا نابود شود 

 اردن ، فلسطين و يک از پيشنھادات بين المللی از جمله ايجاد فدراسيون   اسرائيل تنھا کشور جھان است که ھيچ

 ھم از امريکااسرائيل برای صلح با ھمسايگان از موضع برابر را نپذيرفته است و تمامی کشورھای غربی و 

بنابراين برای خنثی کردن قدرت . موضع نژاد پرستی تا کنون حاضر نشده اند اين کشور را تحت فشار قرار دھند 

ا از نظر نظامی در منطقه با شرکت کشورھای منطقه چه با  اول بايد توازن قوۀنظامی اتمی اسرائيل در درج

 چانه زنی با اين کشور و کشورھای پشتيبان آن فراھم آيد ۀ بر قرار شود  تا زمينئیتنھاه ھمکاری ھمديگر و چه ب

  . خلع سالح اتمی خاورميانه نخواھند رفت ۀوگرنه نه غرب و نه اسرائيل پای ميز مذاکر

ترديدی در انتخابات رياست جمھوری که دوماه ديگر بر گزار ميشود انتخاب خواھد شد چه باراک اوباما بدون ھيچ 

ه  بامريکاشورای امنيت ملی اين کشور متشکل از انحصارات بزرگ نظامی ، صنعتی و تمامی سردمداران رژيم 

ی شکست خورده در امريکادانند که رامنی  شخصيتی نيست که بتواند اوضاع آشفته و در ھم و بر ھم  خوبی می

دانند که اوباما   میامريکاجناح بنديھای .  عھده بگيرد ه  جھانی را سر و سامان بدھد و سکان کشور را بۀعرص

اگرچه خود متعلق به کنسرنھای بزرگ انحصاری نيست و ھمانند رامنی از پشتيبانی نظاميان و افراطيون مذھبی  

 سيستم انحصاری اين ۀتواند از منافع مجموع در حال حاضر میبر خوردار نيست ولی او بھتر از ھر شخصيتی 

داند چگونه با مردم و خواستھای آنھا بر خورد کند تا   مبلغ مذھبی آمده و میۀاوباما از يک خانواد. کشور دفاع کند 

  .انحصارات بزرگ امپرياليستی فرصت پيدا کنند به کارھای خود سروسامان بدھند 

 نظامی را کاھش ۀراضی نگھداشتن راستھای نظامی تدارک زيادی ديده اند از طرفی بودجاوباما و تيم او برای 

 نقاط جھان از جمله در خليج قصانداده تا انحصارات نظامی طغيان نکنند و از سوی ديگر با مانور ھای نظامی در ا

 ، خود بسيار نگرانندۀندکه از آيرا  سعی دارد کشورھای شيخ نشين ، کشور آغاز خواھد شد٢۵فارس که با شرکت 

که  آماده است تا از منافع خود در منطقه دفاع کند و به اسرائيل ھم بفھماند امريکاآرام  و به ايران ھم ھشدار دھد که 

  .ندازد نيخطر ه  را که منافع خود اسرائيل ھم ھست بامريکا نظامی به ايران منافع ۀاقدام نابخردانه حملبا

 امنيتی روسيه قرار ۀو غرب در خاورميانه مذاکره و توافق با ايران است که در محدود امريکا ألۀعمده ترين مس

 و امريکا. کند  دارد اگرچه غرب ھمچنان از چماق اسرائيل برای بی ثبات کردن ايران و خاورميانه استفاده می

ی از جمله ايران خواھان ئخوبی دريافته اند که خط کشی ھا روشنتر شده و ديگر قدرتھای جھانی و منطقه ه غرب ب

زعم خود از موضع ه ی و جھانی ھستند اين است که مثل ھميشه قصد دارد تا بئشرکت در تصميم گيرھای منطقه 

قدرت به مسائل بر خورد کند در عين حال که نه توان در گيری ديگر را دارد و نه امکان پيروزی در جنگ در 

زند فقط   روسيه در حال فرار است و اگر ھنوز دست به اقداماتی میناتو مخفيانه و از طريق.  خاورميانه ۀمنطق

  . ندارند ئینشان دادن چنگ و دندان است که ديگر برا

رغم تالش   کشور جھانی علی١٩٢ کشور از ١۴٠برگزاری کنفرانس کشورھای جنبش عدم تعھد با شرکت بيش از 

 عضو حتی يک کشور به درخواستھای غرب پاسخ غرب برای عدم تشکيل ان کنفرانس و تماس با تمامی کشورھای

 به امريکامثبت نداد در نتيجه اين ايران و جنبش عدم تعھد بود که موفق شدند از موضع قدرت با کشورھای غربی و 

کردند  تمامی شرکت کنندگان در اين کنفرانس اھدافی را برای تضمين منافع ملی خود دنبال می. چانه زنی بپردازند 

دادند که مستقل ھستند يا  بايست که به مردم خود پاسخ می  اول میۀصر و عربستان سعودی که در درجاز جمله م

نه ؟  اين دوکشور عضو عدم تعھد و ديگر کشورھا با پشتيبانی جنبش عدم تعھد و استفاده از معضالت و مشکالت 
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 اين آن نگرانيست که غرب را راحت توانند از آنھا امتياز بگيرند  بيشتر میامريکااقتصادی کشورھای غربی و 

  .اردذنميگ

رامنی به شنوندگان خود وعده دادکه اگر رئيس جمھور بشود که نخواھد شد تمام تمرکز خودرا برای حل مشکالت 

 را از نفت خاورميانه بی نياز خواھد کرد اين پيام نشان از بحران عميق امريکاداخلی خواھد گذاشت و حتی 

 جنوبی ورای ، کالمان ھمانند ژاپن ، ئی شود يعنی اتمام کار کشورھائی دارد که اگر اجرايکاامراقتصادی در داخل 

از طرف ديگر .  گره زده اند امريکاديگر کشورھای جھان خواھد بود که سر نوشت خود را با سرنوشت  و... و

 شود ئیاين سياست اجراشدت  متزلزل خواھد کرد چون اگر ه نگرانی شيخ نشينھای عرب را افزايش و آنھا راب

   . آنھاۀشود گفت سرنگونی ھم ن آمدن قيمت نفت در بازار جھانی و کاھش در آمد اين کشورھا که میئييعنی پا

فرستد و سعی دارد وانمود کند که فعال برای جھان بھتر است ايران را محاصره ی که اوباما به ايران پيام م اين

ه به گيرد چون نه غرب تاب و توان حمل ز موضع ضعف سرچشمه میاقتصادی کنيم نه از موضع قدرت بلکه ا

دھد تا دست  د و نه بحران اقتصادی حاکم بر کشورھای غربی اين امکان را به آنھا میايران را در شرايط فعلی دار

  .ھم بزند ه تواند توازن قوا را ھم در منطقه و ھم در جھان برای ھميشه ب چنين حماقتی بزنند که میه ب

سوی کسانی دراز کرده اند که سالھا به اشکال مختلف برای آنھا ايجاد ه  واوباما دست بامريکاشود گفت  می

 ۀھم زدن روابط کشورھای جنوب شرقی آسيا ، محاصره مزاحمت کرده اند دخالت آشکار در انتخابات روسيه ، ب

ا تا مرزھای ھندوستان و سعی در اقتصادی ايران و بسياری از کشورھای ديگر  ، جنگ در سراسر شمال آفريق

ھم زدن روابط بين کشورھای خاورميانه ، تخريب در مناسبات روسيه با اروپای ه تخريب پيشرفت اقتصادی چين ، ب

دھد که اين ابر   اين واقعيت را نشان میامريکا اين سياستھا و وضع نامناسب امنيت اجتماعی در خود ۀغربی  ھم

 در جھان ندارد بلکه در درون خود نيز با مشکالت عديده ای مواجه است که قدرت نه تنھا ديگر وجھه ای

آيا اين غول نظامی از اينھمه .  کشورھای جھان ۀسروسامان دادن آنھا به ده ھا سال نياز دارد آنھم با کمک ھم

ت در جھان  به جنگ و جنايئی و ژاپن تا شکست نھائیشکست درس عبرت خواھد گرفت و يا ھمانند قدرتھای اروپا

  .ادامه خواھد داد 

 و غرب  و بی ثباتی که گريبان جوامع غربی را فرا گرفته برای کشور ما امريکا با اوضاع درھم و بر ھم اقتصادی 

ايران بايد شرايطی ايجاد کند تا . فرصتی ايجاد شده تا با ديپلماسی فعال مناسبات خود را با ھمسايگان  بھبود ببخشيم 

 گير در عراق ، افغانستان ، پاکستان پشت ميز مذاکره بنشينند و ھرچه زودتر در اين کشورھا ثبات تمام نيروھای در

 مھلکی به منافع ۀسفانه ضربأو امنيت برای کار اقتصادی فراھم شود ، ايران بايد سياست دفاع از يک گروه را که مت

 طرفھای در گير وارد مذاکره شود تا خشونت ارد و با ھمهذملی ھمه کشورھای ھمسايه از جمله ما زده را کنار بگ

فشار برای خروج نيروھای خارجی از اين سه کشور برای منافع ملی ما از اھميت . ھا و جنگھای داخلی پايان يابد 

  .درجه اول بر خوردار است 

ر عدم  ھمکاری ھمه جانبه و بدون قيد و شرط و از ھمه مھمتۀسياست درست کشورھای جنبش عدم تعھد در زمين

بھترين دفاع برای ھر کشور ھمسايگان بدون .  شود ئیدخالت در امور داخلی ديگر کشورھا بايد ھرچه زودتر اجرا

 مھمتر اولويت برای ما و کشورھای ھمسايه تمرکز بر روی ألۀبحران است نه شرکت در تعميق بحران ، مس

  . داخلی است ئیپيشرفت اقتصادی و خودکفا

 اين ھمکاری را ۀ بدی که طی دو ده گذشته با آن سر در گريبان بوديم بايد ضرورتا زمينۀبباپشت سر گذاشتن  تجر

پيشرفت و ثبات داخلی و . فراھم کنيم و اجازه ندھيم بحرانھای خارجی و وارداتی کشورما و ھمسايگان را فلج کند 
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 ه استقالل ملی را تحکيم می امنيت اجتماعی و امنيت ملی کشوراست کۀھمکاری با ھمسايگان تنھا تضمين کنند

  . کمتر توسعه اقتصادی و پيشرفت را پی گيری و دنبال کند  ۀکند تا با ھزين بخشد و برای ايران فرصت ايجاد می

  )١١/٠٩/٢٠١٢(را د . م 

          

  :يادداشت

ستان و زخمھای مقايسه می نمايد، اميد منظورش دستان خالی مردم افغانرا وقتی نويسنده افغانھا و ايرانی ھا * 

در غير آن تاريخ از زمان سکندر مقد ونی تا اکنون ده ھا ؛  بوده باشد،خونينی که از سه دھه بر پيکر شان وارد آمده

نمونه از خود را در سينه دارد، که بزرگی و تجھيزات فوق العادۀ حکام ايرانی در درازنای تاريخ، در مقابل ارادۀ 

  . وھيچ زمانی ظرفيت دفاع از ايران را نداشته استرنک باختهپوالدين و خدشه ناپذير افغانھا 
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