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 Political  سياسی

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

٩/١١/٢٠١٠  
  
  

   امپريالسيم  جھانی   و توطئه ھای١١مبر سپت
٣  
  

.  به شمار ميرودمپرياليستی امپرياليسم امريکا   نقطۀ عطفی در روش ا٢٠٠١ سپتامبر ١١" تروريستی" حادثۀ 

داخت پردر سطح جھانی دور افگند و بيباک تر به تعرض و توسعه جوئی ه  سپتامبر  قيضه را ب١١امريکا بعد از 

به امپرياليسم سعی می کند  به بھانۀ مبارزه عليه تروريزم، .  ند کشور ھای اسالمی آماج اولی امپرياليسم گرديدو

ن و محققا.  و آنرا به غارت ببرد دست يابدور ھا شگ ھای قيمتی اين کتيل و گاز و سن  و بيکران طبيعی ثروت 

مبر نظرات متفاوتی ابراز ميدارند و  سپت١١به چگونگی حادثۀ تروريستی ران مسايل سياسی جھان ھنوزھم تحليلگ

 .  تحليل دولت امريکا را به تنھائی نمی پذيرند

قربانی اول .  اکنون ادامه داردتا آغاز شد و " وکتورين بوشد" اعالم  به اصطالح ازتوطئه ھای نوين امپرياليسم 

، بلکه منتظر خواھد کردامپرياليسم به اشغال اين دو کشور بسنده ن.  بودعراق ًدوکتورين بوش افغانستان و بعدا 

 ھيچ ی بوشمبر، امريکا سپت١١بعد از حملۀ تروريستی .   و ماجراجوئی تازه بزندز که دست به تجاوفرصت است

بوش   .قايل نگرديد."  کسانی که عمل تروريستی مرتکب می شوند و کسانی که به آنھا پناه می دھند"فرقی بين 

  : گفت٢٠٠١ سپتامبر ٢٠حين ايراد بيانيه در کانگرس امريکا به تاريخ 

ين تحکم اين چن"   ما ھستيد، يا با تروريست ھاايا شما ب.  تصميم خود را بگيردھر کشور در ھر منطقه حاال  "

بوش از لحاظ .  ضب امريکا و کمی تعقل بوش را در مجموع ثابت ساختغابلھانه و ساده انديشی غرور آميز 

 محافظه کاران جديد او را مورد استفادۀ محيل ترينچند تن از .  فکری فاقد بينش سياسی و ابتکار فکری بود

  . ره برداری نمودندھسياسی خود قرار دادند و از فقدان تعقلش ب
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ًبوش بعدا خطوط کلی دوکتورين خود را بسط و توسعه داد تا زمينه برای ھر گونه تجاوز بر ساير کشور ھا 

بنا برين دوکتورين بوش بر پنج اصل کلی .  ًخصوصا شرق ميانه مھيا گردد و به آن نوع مشروعيت امريکائی دھد

 :پايه گذاری شد

  

توليد کنندۀ اسلحۀ امحای دسته  کشور ھای  و يا ھديد تروريست ھا اگر امريکا و يا متحدينش مورد ت: پيشدستی. ١

اين روش برای امريکا .   تھديد را قبل از وقوع حادثه نابود نمايدوجمعی قرار گيرند، امريکا بايد پيشدستی نموده 

به  امپرياليستی برای ھجوم یبوش ازين خط مش.  شوری که خواسته  باشد، ميدھدامکان تجاوز را برھر ک

  .افغانستان و عراق استفاده نمود و ادارۀ اوباما ھم از آن بھره می برد

  

بر مبنای اين قسمت از دوکتورين بوش، امريکا حق دارد که به اقدامات نظامی يک جانبه : جانبه گری يک.  ٢

  .برای امريکا سراغ نگرددپذيرش زند اگر راه ھای حل چند جانبۀ قابل بدست 

    

بر مبنای اين اصل، امريکا بايد تفوق نظامی خود را به ھر قيمتی ولو که به مداخلۀ نظامی ھم :  دقدرت بی مانن.  ٣

  .  منجر شود، نگھدارد و ھيچ کشوری را نبايد اجازه داد که  امريکا را به مبارزه بطلبد

      

تورين امپرياليستی بوش کی ديگر از ابزار دوکاين ي:   دموکراسی، آزادی و امنيت در تمام نقاط جھان ميمتع. ۴

  .ديگرداست که وسيلۀ تجاوز پی در پی امريکا بر کشور ھای مورد نظر 

  

 ھدف غائی ادارۀ بوش حاکميت بالمنازع ، اصل دوکتورين تجاوزکارانۀ بوش استنباط می شود۴طوريکه از 

 نھايت تسلط کامل بر  درو تروريزم صرف برای پخش نفوذ امريکا مبارزه عليهبه اصطالح .  جھانی امريکا بود

  کشتار و تخريب شھر ھا و آثار تاريخی، بيحرمتی به مقدسات ساير .شناخته شدکشور ھای جھان طبيعی منابع 

ت ھای مذھبی در بی فرھنگ ساختن أت و ارسال ھييًکشور ھا خصوصا جوامع اسالمی، زورگوئی ، صدور مسيح

در مجموع چون بوش خود .  تورين بوش به شمار ميرفت اليتجزای دوکزءمردم و تحميل ارزش ھای امريکائی ج

او را در حلقۀ خود "  محافظه کاران جديد"تعقل و بينش کافی نداشت، دست راستی ھای چھار آتشه در قالب دانش، 

مصيبت ھائی را که  ادارۀ بوش بر امريکا و جھان وارد کرد، .   کردندتزريقلوژی خود را در وی ئوو ايدند پيچاند

امريکای بوش ھيچگونه اعتنائی به منشور ملل متحد نداشت .   آن  برای ساليان متمادی نا ممکن خواھد بودجبران

امريکا خود از زمرۀ تصويب کنندگان منشور ملل متحد بود، اما غرورش اجازه .  بلکه در ماورای آن عمل ميکرد

مين منافع امريکا أت، ش  از نگاه بوش و حواريون.د شودحنمی داد که مانند ساير کشور ھا تابع دساتير حقوقی ملل مت

مادۀ دوم منشور ملل متحد بند سوم  روحيهخالف دوکتورين بوش .  لی داردواين کشور تقدم ا" دشمنان"و انھدام 

  : اظھار ميدارداين ماده. دکرعمل 
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يت بين المللی و عدالت ميز فيصله نموده تا صلح و امنآمناقشات بين المللی خود را از طريق صلح  ءھمه اعضا "

 اينکه ھيچ کشوری نبايد بر امريکا تفوق بيابد، نماينگر اھداف امپرياليستی امريکای بوش ."  مواجه نشودربه خط

د و نمودوکتورين بوش فرضيۀ کالسيک جنگ عادالنه را که دفاع از خود است از ريشه منھدم .  و اوباما است

 در تجاوز بر ش را ما  وحشيگری دستگاه حاکمۀ بو. دادوق  س٢١سوی وحشيگری ھای قرن ه جھان را ب

 .مزۀ تعميم دموکراسی و مدنيت امريکا را چشيديمافغانستان و عراق ديديم و 

.  وق بين الدول، بمباران افغانستان و عراق و تداوم اشغال اين دو کشور غير قانونی بوده استقاز نقطۀ نظر ح

بمباران افغانستان توسط "اظھار داشت که بين الدول  از استادان حقوق يکی) Marjorie Cohn(مارجوری کوھن 

صورت عمومی، تجاوز بر عراق خالف حقوق بين الدول پذيرفته شده ه ب."  امريکا و برتانيه غير قانونی است

.  ول بوده استھم مغاير حقوق بين الدو تداوم اشغال اين کشور است، اما امريکائيان نميدانند که تجاوز بر افغانستان 

 يافته، مناقشات بين الدولی بايد به درج بر حسب دساتير حقوق بين الدول که در منشور ملل متحد ،اول اينکه

به ارتباط تجاوز .   را داردهصرف شورای امنيت صالحيت تصويب استفاده از قو.  شورای امنيت ارجاع شود

پس تجاوز به افغانستان به بھانۀ .  ز قوای نظامی را نداده استامريکا به  افغانستان، شورای امنيت اجازۀ استفاده ا

سيس يک نظام غير مشروع تنھا مشروعيت بخشيدن به تجاوز بود و از نگاه پرنسيب أو ت تروريزم همبارزه علي

دوم اينکه، اگر يک کشور مورد حملۀ مسلحانۀ يک کشور . دشمرده می شوغير قانونی ً کامالھای حقوق بين الدول 

 اين ١١حادثۀ تروريستی سپتامبر .  ديگر قرار گيرد، کشور اولی حق دارد از خود دفاع نمايد و جواب بالمثل بدھد

حادثۀ ن   تن عامال١٩امريکا مورد تجاوز افغانستان قرار نگرفته و از .  شرط را برای امريکا خلق نکرده بود

ت که تجاوز بر افغانستان و فپس ميتوان گ.   افغان نبودند که امريکا در صدد انتقام جوئی برآيديک روريستی ھيچ ت

سيس يک نظام ضد ملی و دست نشانده بر مبنای خواھشات امپرياليستی بنا شده أتداوم اشغال اين کشور ھمراه با ت

فقدان ای جھانی امپرياليسم است که در صورت  طرح ھء افغانستان جزرتجاوز ب.  بود، نه مجوزات حقوقی

سوی ساير نقاط جھان گسترش خواھد يافت و ملل آزاد يکی پی ديگری در ه مقاومت ملت افغان، دامنۀ تجاوز ب

 افغانستان، نيرو ھای ائتالف شمال تحت رھبری شورای ر  در جريان تجاوز ب.زنجير غالمی بسته خواھند شد

گروه ھای نابکار ائتالف شمال لکۀ ننگ و بد .  ما و راه پاک کن قوای متجاوز بودندنظاری ھا و جمعيتی ھا رھن

  .در تاريخ خواھند شد اخالف شان ندگی باعث سرافکنامی تاريخی را برای ابد با خود حمل خواھند کرد و 

اش در ماه جوالی در بيانيه . ی دورۀ مبارزات انتخاباتی نبود، اوباما آن اوباماتبعد از نشستن در اريکۀ قدر

 نوبل در ۀاما حين دريافت قبل از وقت جايز.  روحيۀ انسانی داشت و جھانی فکر ميکرد ، اوبامادر برلين ٢٠٠٨

صاحبان .  اسلو انسان ديگری شد که با تحکم و غرور يک رئيس جمھور آنھم رئيس جمھور امريکا صحبت نمود

دوکتورين بوش .  ر شان سرپيچی کند و راه مستقل خود را بپيمايدن نمی کنند که بتواند از اواميکسی را تعيسرمايه 

 ) Cheney (محافظه کاران جديد نوع چينی.  وزارت دفاع اوباما را ترسيم می کند  خطوط اصلی ر ي تغيبا اندکی 

ت تحميل  و نظرات خود را بر دولوده و ميتوانند به آسانی اعمال نفوذ نمدارند دست قوی در دستگاه دولتی امريکا 

عکس ه اوباما ب.  البته اوباما نظرات خاص خود را ھم دارد که در بعضی جھات از بوش متفاوت است.  نمايند

  اوباما ".امريکا نميتواند به تنھائی به اھداف بزرگ برسد"بوش حامی چند جانبه گرائی بوده  و معتقد است که 
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ھم زده و ه ه ھای تروريستی را در افغانستان و پاکستان بگ در افغانستان را تشديد بخشيد و وعده داد که شبکجن

مشوق تروريزم خود  امريکا.   سال اخير عکس آنرا ثابت کرده است٩عملکرد ضد انسانی امريکا در .  نابود سازد

 باقی ش دليلی برای بودندر افغانستان بوده و آرزومندی اين را ندارد که اين معضله از بين رود زيرا در آن وقت 

مجادله ًمردم افغانستان حال قويا معتقد اند که امريکا غرض .  که بتواند مردم امريکا و جھان را بفريبدماندنخواھد 

، بلکه ھدف اصلی دسترسی کورپوريشن ھای و انھدام نظام طالبی به افغانستان ھجوم نياوردعليه تروريزم 

زمينه ھای زيادی برای .  کشور بوده استاين خدره و عايد ناشی از قاچاق مواد مامريکائی به ثروت زيرزمينی 

 زود به پايان در افغانستان جنگ   شد کهدادهًبازداشت بن الدن وجود داشت الکن ھمه فرصت ھا عمدا از دست 

را ريختند که ھدف از آن آوردن )   Afpak(بنابران حلقات سياسيت خارجی امريکا طرح  افپاک  .  نرسد

بدين معنی که نيرو ھای متجاوز بدون اشکال به کشتار و .  زير يک تياتر عملياتی بوده استافغانستان و پاکستان 

  .   ديورند فعاليت می کنند و اھداف خود  را ضربه می زنندطرفتخريب به ھر دو 

نبود، بلکه فقط برای چپاول ثروت زن  و يا حقوق  حقوق بشر، افغانستان و عراق برای تعميم دموکراسیرتجاوز ب

امپرياليسم .  و ذخاير طبيعی اين کشور و احداث لولۀ گاز بود که عطش کوپوريشن ھای امريکا را فروکش دھد

ت، دامن زدن اختالفات قومی، يتعميم فحاشی و مسيح: کار برده استه  انواع تاکتيک ھا را ب،برای رسيدن به ھدف

م سطوح، خلق ميليشيا ھای قومی در کشتار يک تربيۀ جواسيس در تماخدره، متعميم قاچاق مواد مذھبی و لسانی، 

امپرياليسم ھمچنان تروريزم و .  ديگر و سرانجام نصب يک دولت مزدور که پشييبان امپرياليسم و استعمار باشد

درين راه جانفشانی عده . بی امنيتی را ذريعۀ عمال خود گسترش ميدھد تا ماندگار شدن متجاوزين مشروعيت يابد

بھترين وسيلۀ تبليغاتی   ادامۀ اشغال کشورو فروخته شدگان  در تبليغ به نفع امپرياليسم گان و  پروردای از دست

امريکا افغانستان و عراق را ارادی ترک نمی گويد مگر .  برای نيرو ھای متجاوز و طرح ھای استعماری آنھاست

  .  واجه گرددان و عراق م مردم افغتوفندۀ مبارزه و مقاومت با ضربات خرد کنندۀ اينکه 

 Global)(را که در پائين مشاھده می کنيد از سايت گلوبل ريسرچ  دلخراشی وحشتناک و عکس ھای  

Research اقتباس شده و به حاميان تجاوز تقديم می شود تا وجدان و شرف از دست دادۀ خود را باز يابند و بدانند  

اميد که با ديدن .  ورده اندآشان ) بخشيد که ھم ميھنان گفتمب(چه ارمغانی برای ھم ميھنان  ھای متمدن که امريکائی 

  . گرددءمزدوران استعمار دوباره احياوجدان در و شرافت اين عکس ھای زننده حد اقل روحيۀ انسانيت 
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