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ســفر اخری پرزیدنت اوباما به ویتنام حاصل پژوهــش و غلبه دکرتین جدید امریکا 
درمورد کشــورهای اســت که سابق از دشــمنان انحصارات به حساب میامدند ویل 
طی دودهه گذشته کمابیش درمسری ومدار خط نئولیربال دیکته شده از سوی همان 
انحصــارات گام برداشــته اند. که تصویر جدید سیاســت خارجــی ایاالت متحده 
امریکا به مثابه امرپاطوری انحصارات ســرمایه داری اقــا در دولت اوباما تبدیل 
دشمنان به مخالفنی برای تسهیل کار رویارویی ومهارکشورهای چنی وروسیه بوده 
اســت. محاصره چنی وروســیه دردهه گذشــته به دقت و خارج از هیاهوی رسانه 
ای تعقیب شــده ودرعنی حال چند مرکز تشنج با دســتور ویا باج دهی کاخ سفید 
 John Pilgor خامــوش ودرراســتای اهداف فوق حرکت کــرده اند. به نوشــته
روزنامه نگار اســرتالیایی مقیم لندن ، امریکا اکنون آبراهای مهم آبی را که نفت 
کش های خاورمیانه )ایران( ازآن عبور میکنند را درشرق دور از زمنی وهوا تحت 
محاصــره دارد تاهرآن بخواهد جلوی ورود آنهارا به گذرگاه های چنی مســدود 
کنــد! امریــکا دیگر آن تنها قطب ثــروت وقدرت بی همتا )پس از ســقوط اتحاد 
شوروی( نیست وتدریجا خود را از درگریی های پریامونی کنار میکشد تا کار مهار 
ومحاصره چنی وروسیه به پیش رود. درهمنی راستا کنار آمدن با جمهوری اسامی 
و خارج شدن از جنگ عراق وافغانستان وتعهدات مقابل کشورهای خاور نزدیک 

تعقیب میشود.

***

اخــریا پرزیدنت اوبامــا در صدد دلجویی ازمردم آرژانتنی برآمد ودرســفر خود به 
بوینس آیرس )ماه مارس( پس از چهل سال که از کودتای خوننی نظامی )باحمایت 
مستقیم امریکا( وکشته شدن 30 هزار نفر از مردم مبارز آن کشور میگذرد درمراسمی 
حاضر شــد و گل های رز ســفید به آب روان افکند. اوباما درسخرنانی خود تاکید 
کرد که امریکا درحمایت از حقوق بشــر تاخری داشــته وباید جربان کند! این ســفر 
یک حادثه خارج از طرح کلی کاخ ســفید مبنی بر دلجویی از بســیاری کشــورها 
که در گذشــته مورد تهاجم آن کشور ویا دیکتاتورهای دست نشانده امریکا بودند 
نیســت. اخــریا جان کری وزیر خارجه ایــاالت متحده امریکا از مــردم ژاپن برای 
حمله اتمی به هریوشــیما و ناکازاکی که درهمان ثانیه های نخســت 40 هزار نفر 
خاکسرت شــدند پوزش خواهی نمود. دامنه این دلجویی ها بیشرت میشود وامریکا 
درصدد کم کردن بار خصومت ها اســت چرا که طرح جامع Containment یا 
مهار چنی وروسیه در اولویت است. که امریکا در قرن بیستم با صدور سرمایه خود 
تحت برنامه نئولیربال متحدین نام آور چون ژاپن وکره جنوبی تولید نمود و دهه 
ها درکشــاندن چنی به بازار جهانی و دنیای سرمایه تاش نمود. همنی بچه غول 
ها اکنون اقتصاد امرپاطوری امریکا را میگزند وآن را در بویژه زمان رکود وبحران 
های ادواری )ویژه چنان مناسباتی( به تنگ نفس می اندازند. لذا اقتصاد امریکا 

باید رقبا را مهار کند ودراین راه رویکردهای چندگانه ای در دست است.

***

ابتدا اینکه به منظور محاصره بیشرت روسیه باید دوستان امریکا در منطقه نفت خیز 
بیشرت شوند تا اقتصاد تماما نفتی و گازی روسیه مهار شود. صحنه سیاسی عربستان 
که متحدی ریشــه ای اســت باید تغیری کند و لگدپرانی های ایل بوربور شــاهزاده 
ها به منظور ترســاندن ارباب )تولید وحمایت تروریســتهای سلفی القاعده و...( 
متوقف شــود. عربســتان از حالت تخاصم با جمهوری اســامی وبه تعامل برسد 
ونظایر آنها در اقصا نقاط جهان. اخریا وبه منظور محاصره روســیه سیســتم های 
موشکی در استونی لیتوانی ولتویا برقرار شده وسامانه موشکی دررومانی تعقیب 
میشود. قبا در اوکرائنی احزاب نئونازی و فاشیست OUN و UPN توسط امریکا 
ومتحدین حمایت شده ودرکیف سیاست گزیدن وموی دماغ مسکو شدن به شدت 
تعقیب میشــود. که روســیه مجددا باید درآمد ملی خود را بجای مصارف عمومی 

درمسایل دفاعی خرج کند!

***

پرزیدنت اوباما که در شــیپور ضدجنگ وسیاســت همزیستی مسالمت آمیز دمیده 
است )برای رام کردن حریفان جزیی( وطرح نزدیکی با امثال جمهوری اسامی 
را تعقیــب نموده یــک کام منطقه خاور نزدیک را مخروبــه باقی گذارده تا یک 
ســرپ دفاعی اقتصادی علیه چنی وروســیه تولید کند وآنها را از دست یابی به بازار 
عظیم منطقه محروم ســازد. کــه دولت دموکرات پرزیدنت اوبامــا تنها در 18 ماه 
اخری بزرگرتین دیوار نظامی اطراف چنی وروســیه را بوجود آورده اســت. تعداد 
بمب های اتمی وموشک های با کاهک اتمی به بیشرتین تعداد رسیده وامریکا 
یک تریلیون دالر صرف انبار هســته ای )بمب وموشک حامل کاهک اتمی( آن 
کرده اســت. اگر روســیه از ســمت غرب درمحاصره دیوار موشــکهای امریکایی 
قرار گرفته کشــور چنی هم ازاین طرح جامع دور نمانده وکاح ســفید تمام نریوی 
نظامی کشــور فیلیپــنی را متوجه جزایر دورافتــاده در اقیانوس آرام کرده اســت. 
چنی ســخت درصدد ســاخنت فــرودگاه در جزایر اقیانوس آرام اســت وفیلیپنی با 
راهنمایی وحمایت امریکا دست روی مالکیت آنها گذارده ومانع پیشرفت کار! که 
انحصارات امریکایی در رقابت از رقبای خود عقب مانده اند ومجددا یک حالت 

جنگ سرد و تهدید به رویارویی اتمی ازسوی آنها عاج درد است.

***

برگردیم برســر موضع کاخ ســفید ودولت پرزیدنــت اوباما در بدســت آوردن دل 
مردمان جهان وپوزش خواهی از نســل کشــی هایی که دیکتاتــوری های آنها به 
نیابت از سوی انحصارات سرمایه وتولید وتجارت امریکایی علیه مردم خود براه 
 Raymand درشــماره ماه می خود مطلبی دارد از Nation انداختند. نشــریه
Bonner کــه بــرای نیویورک تایمز مینوشــت. آن مطلب هم شــبیه بحث جان 
پیلگر را دنبال کرده وایشــان درمقاله خود بنام جنگ کثیف مینویسد که چه موقع 
امریــکا و رهربانش از قتل عامی که در ال ســالوادور راه انداختند پوزش خواهی 
 Nuns میکند. مینویســد که در دســامرب 1980 چهار خدمه کلیســا )امریکایــی( یا
توســط نریوهای نظامی ال ســالوادور وارتش تحت آموزش وراهنمایی مستشاران 
امریکایی کشــته شدند. کاخ ســفید پوزش خواهی نکرد و گفت آنها با کمونیستها 
مرتبــط بودنــد! پس از آن 700 نفــر از مردم دهکده ای اعــم از زن ومرد که بواقع 
قتل عام شدند )دکده El-Mozote( ونریوهای امریکایی مربی واموزش دهنده 
نظامیان بودند. که یعنی اگر روند پوزش خواهی ادامه داشــته باشــد تادل مردم 
بدســت آید بی گمان ســفرهای این چنینی تاابد ادامه خواهد داشت. راستی چه 
زمانی نوبت مردم نیکاراگوئه شــیلی واروگوئه پرو ایران )دولت مصدق( هائیتی 

گواتماال و... مریسد.



***

اخــریا پرزیدنــت اوبامــا اعــرتاف کــرده که جنــگ لیبی و واگــذاری آن کشــور به 
تروریســتهای اسامی سیاسی شکســت زندگی او بوده است. من وما میرپسیم چه 
زمان کاخ ســفید بابت حقنه کردن خمینی به جنبــش آزادی خواهانه مردم ایران 
وکشــاندن آدم خواران اسام سیاسی به آن منطقه پوزش خواهی میکند. رویکرد 
ایاالت متحده امریکا در رفع خرده مشکات با کشورهای کوچک )به لحاظ وزن 
بنی المللی( چون ایران و ویتنام و... اســت درجهت تقویت اســرتاتژی محاصره 
چنی وروســیه. هم اکنون فروش ســاح وتجهیزات نظامی به ویتنام آزاد شــده تا 
آن کشــور را مقابــل تهدیدات چــنی )درگریی روی چند جزیــره دراقیانوس آرام( 
تقویت نماید. پرچم ضد جنگ کنونی کاخ سفید درمورد دشمنان قبلی ومخالفنی 
جدید  دراین راســتا تبینی میشــود. امثال جمهوری اسامی را پروبال میدهد تا از 
طرفی به نمایندگی از سوی انحصارات درمنطقه اجرای مسئولیت کند وچنان فربه 
وبزرگ شــود که چون اتحاد شوروی ســابق ازدرون ورشکست شده ومسئولیتهای 
آن روزی ســبب زمنی گری شدنش شــود وجناح خودی واربابان امثال موسی غنی 
نژاد ومعلمنی اسام سیاسی قدرت را قبضه نمایند! کار تولید بمب ها وموشکهای 
حامل کاهک هســته ای دردوران دولت دموکرات اوباما به حداکثر رســیده. به 
همنی منظــور وتولید فضای احتمال جنگ بودجه هــای نظامی وامنیتی امریکا 
افزایش میابند .درهمان حال با راحت شــدن از مخاصمــات و خرده درگرییهای 
منطقه کار محاصره چنی وروســیه به پیش مــریود. آیا مردم امریکا میتوانند مقابل 
این روند تشــنج آفرینی وبــی ثباتی بنی المللی وآمادگی بــرای جنگی بزرگرت را 

بگریند را آینده داران میدانند وبس.






















