
گویــی توهمــات قبلــی نظریــه پــردازان امریــکا چــون آقایــان، 
هانتینگتــن و برنــارد لوئیزدائــر بــر یکــه تــازی امپراطــوری بــر 
ــخ  ــی تل ــه کابوس ــوروی، ب ــاد ش ــقوط اتح ــس از س ــژه پ ــان و بوی جه
تبدیــل شــده باشــد. کــه ایــاالت متحــده امریــکا رقیبــان قــدری 
مقابــل خــود مــی بینــد چــون چیــن کــه جهــان را بــه سیســتم چنــد 
قطبــی و حداقــل در حــوزه اقتــدار اقتصــادی - سیاســی تبدیــل 
گــر چــه برخــی چــون دانلــد ترامــپ بــا چشــم انــداز  کــرده اســت. ا
سیاســی ویــژه مبتدیــان امــر ، ایــن حقیقــت را همــاره کتمــان کــرده 
کنــون در رتبــه ســوم ایســتاده و انبــوه  انــد ولــی اقتصــاد امپراطــوری ا
هزینــه هــای نظامــی آن حتــی رو بــه افزایــش! برخــی کــه ترامــپ و 
دولتــش را احتمــاال مســبب بــروز جنــگ ســوم جهانــی مــی خواننــد 
ــا  ــه ب ــند )در مصاحب ــن بیاندیش ــر پوتی ــر والدیمی ــه اخی ــه گفت ــد ب بای
الیــور stone( کــه مــی گویــد، ترامــپ هــم نمــی توانــد بــا همــه جــارو 
جنجــال تغییــری در اســاس سیســتم امپراطــوری دهــد. کــه مــن مــی 
نویســم خطــوط اصلــی سیاســت هــای کالن امپراطــوری امریــکا در 
حــوزه هــای اصلــی مــدون اســت و ترامــپ بــه تنهــا پرانتــز کوچکــی 
)و بــی اهمیــت( در  صحنــه مــی مانــد. کــه امریــکا نمــی توانــد بــدون 
اســتمرار سیاســت توســعه طلبــی و تــالش بــر انقیــاد دیگــران ادامــه 
حیاتــی ایــن چنیــن دهــد )انباشــت ســرمایه و افــزودن مناطــق نفوذ( 
و افتضاحــات ترامــپ و دولتــش هــر بــار بــه بــن بســت واقعیــات بــر 
خــورد مــی کنــد و لــذا بــه مســیر اصلــی بازگشــت مــی نمایــد. در کل 
گویــا ترامــپ ادامــه توهــم پراکنــی قدیمــی دائــر بــر ســروری امریــکا 

باشــد بــه چنــد دلیــل ســاده.
***

دایــره نفــوذ امریــکا در جهــان بویــژه مناطــق بحرانــی همــواره 
ــئله  ــن مس ــی و ای ــای نجوم ــردن ه ــه ک ــت باهزین ــوده اس ــراه ب هم
کنــون بــرای امپراطــوری ممکــن نیســت و ضعــف قــوای اقتصــادی  ا
ــیه در  ــن و روس ــوض چی ــد. در ع ــی ده ــازه ای را نم ــن اج آن چنی
گســیل شــرکت های خــود هزینه پــرداز میشــوند.  مناطــق بحرانــی بــا 
نمونــه آن طــرح حضــور میلیــارد دالری روســیه اســت در اقلیــم 
ــی  ــور سیاس ــذا حض ــت و گاز و ل ــه نف ــط لول ــداث خ ــتان و اح کردس
ــان  ــت و اش چن ــی اس ــم توخال ــپ ه ــی ترام ــارو جنجال ــان . ج ان
شــور اســت کــه حتــی جــورج بــوش هــم او را بــه زورگوئــی و خشــک 
ــه زورگویــی  اندیشــی متهــم نمــوده اســت! همــان جــورج بوشــی ک

امپراطــوری در زمــان و بدســت او عــراق را بــه ویرانــه تبدیــل نمــود و 
۳۰۰ هــزار کشــته و میلیونهــا آواره تولیــد نمــود. در ایــن میــان چیــن 
و روســیه تــالش میکننــد تــا در مناطــق نفــوذ خــود اغلــب بــا بهانــه 
قراردادهــای اقتصــادی و ســازندگی و نــه نظامــی و جنگــی وارد 
شــوند و بــرد بــا انــان خواهــد بــود. آنچــه کــه امپراطــوری در جهــان 
ــوزه  ــعه ح ــت توس ــکا در جه ــنتی امری ــت س ــه سیاس ــد دنبال ــی کن م
ــر  ــی کمت ــی و فعل ــد قطب ــای چن ــا دنی ــی گوی ــت ول ــوذ اس ــای نف ه
ــال  ــرای مث ــذارده . ب ــی گ ــی باق ــی نظام ــعه گرائ ــرای توس ــی ب جائ
کســتان  انچــه کــه امریــکا و متحدیــن در خــاور نزدیــک از لیبــی تــا پا
انجــام داده انــد ، جــدأ تولیــد و حمایــت از جهــاد گــران تروریســت و 
کنــون اروپائیــان از ان  جمهــوری هــای اســالمی بــوده اســت کــه تــا 
برائــت مــی جوینــد. در عــوض چیــن و روســیه هســتند کــه تدریجــا 
جــای واشــینگتن را در مناطقــی چــون ایــران گرفتــه انــد. روســیاهی 
تخریــب و تولیــد جنــگ هــا ازآن امریــکا و میــوه چینــی نصیــب رقبــا 

مــی شــود.
***

ــا  ــی دوم و ب ــگ جهان ــه جن ــس از خاتم ــکا پ ــده امری ــاالت متح ای
کنــار زدن بریتانیــا و فرانســه بقولــی حــرف اول را در تغییــر سیاســی 
ــه در  ک ــا  ــروری ام ــری و س ــن رهب ــد. ای ــک میزن ــاور نزدی ــه خ منطق
قــرن بیســتم و یکــم و حتــی در غیــاب قدرتــی چــون اتحــاد شــوروی 
کشــوری اســت کــه  ــرو شــده اســت. اســرائیل تنهــا  ــا اگــر و امــا روب ب
از حمایــت مســتمر و درجــه یــک امپراطــوری برخــوردار اســت ولــی 
ــد  ــن تائی ــم ای ــرائیل ه ــورد اس ــال در م ــتند. مث ــن نیس ــایرین چنی س
ــد.  ــرو ش ــد روب ــک و تردی ــا ش ــر ب ــت کارت ــان دول ــگی در زم همیش
آنجائیکــه ســخت مناخیــم بیگیــن را در منگنــه قــرار داد تــا بــه مفــاد 
موافقــت نامــه کمــپ دیویــد عمــل کنــد ولــی همیــن اقــای کارتــر در 
 Palestine Peale Not Apartheid صفحــه ۱۰۴ کتــاب خــود بنــام
ــدی  ــرائیل بلن ــفید. اس ــروج او از کاخ س ــض خ ــه مح ــه ب ــد ک مینویس
ــی  ــه ســازی در ســاحل غرب ــه خان هــای جــوالن را تصــرف نمــود، ب
ــکا  ــال امری ــزود. ح ــود را اف ــته ای خ ــلیحات هس ــه تس ــت زد و ب دس
ــد. مثــال انقالبیــون  ــه شــرائط اعمــال مــی کن ــا ب رهبــری خــود را بن
کوبانــی را حمایــت مــی کنــد ) دشــمنی بــا دولــت ســوریه ( ولــی بــه 
علــت نارضایتــی ترکیــه و جمهــوری اســالمی و بغــداد، اجــازه مــی 
دهــد تــا قاســم ســلیمانی و پاســداران حشدالشــعبی را ســازماندهی 
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کــرده و بــه کرکــوک حملــه کننــد! رفرانــدم بارزانــی را ملغــی و نظــر 
اردوغــان و تهــران و بغــداد را بــه خــود جلــب نمایــد. و ایــن همــه در 
حالــی اســت کــه مــردم منطقــه ســخت امریــکا را بــرای چشــم بســتن 
روی تشــکیل داعــش و گــروه هــای تروریســتی مشــابه بــرای زدن 
ســوریه و بازگــذاردن دســت اردوغــان و جمهــوری اســالمی در ایــن 
ــرار  ــود ق ــاد خ ــم و انتق ــورد خش ــاالری م ــگ س ــب و جن ــه تخری هم

میدهــد.

***
ــی  ــک از لیب ــاور نزدی ــه خ ــوالت منطق ــه تح ــی ب ــا نگاه ــون و ب کن ا
کســتان بــه مــا میگویــد کــه سیاســت امپراطــوری امپریالیســتی  تــا پا
امریــکا همچنــان اســتوار بــر دکتریــن مونــرو ) پنجمیــن رئیــس 
جمهــور امریــکا ( دائــر بــر ضمیمــه کــردن دنیــا بــه امریــکا ) ابتــدا از 
امریــکای مرکــزی و جنوبــی شــروع کــرد ( اســت. امریــکا نه با دســت  
ترامــپ بــه افغانســتان رفتــه و نــه او میتوانــد پایــان گــر جنــگ باشــد 
کیــدا اینگونــه جنــگ هــا برنــده ای ندارنــد و تنهــا بهانــه  چــرا کــه ا
ای بــرای حضــور جنــگ ســاالران و فاتــح نخســتین اســت. در ایــن 
ــود  ــفید ب ــی کاخ س ــاور اصل ــه مش ــای  Wilkerson ک ــم اق ــه ه مبادل
نوشــته کــه بــرای اقــال پنجــاه ســال در افغانســتان هســتیم. فحــوای 
ســخن او یعنــی مــا در محاصــره چیــن بایــد در افغانســتان بمانیــم! 
کســتان نبایــد از همــکاری و نوکــری بــرای واشــینگتن  یعنــی هرگــز پا
ســرخورده شــود چــرا کــه محاصــره چیــن در اولویــت اســت! بیاییــم 
ســری بــه یافتــه هــای وزارت دفــاع امریــکا در مــورد مــواد معدنــی 
در افغانســتان بزنیــم. ده ســال پیــش ســازمان جغرافیایــی و پژوهــش 
ــدود ۳  ــاره ح ــود درب ــه نم ــی تهی گزارش ــکا  ــل امری ــن المل ــای بی ه
تریلیــون دالر ظرفیــت معــادن پالتینیــوم و طــال و نقــره و … ولــی از 
همــه مهمتــر یافتــن رگــه هــای عظیــم لیتیــوم اســت کــه افغانســتان را 
کنــون مــی نویســم کــه چــه کســی  عربســتان ســعودی بعــدی میکنــد! ا
میخواهــد جنــگ افغانســتان تمــام شــود! پــس پیــروزی امریــکا فقــط 

مانــدن در افغانســتان اســت.
 ***

کنــون هــم بــا پیوســتن مجــدد روســیه و چیــن بــه اردوی  هــم ا
مناســبات ســرمایه داری جهانــی ، تقســیم کشــورها و بازارهــای 
ــی  ــت و رقابت ــان اس ــتی در جری ــای امپریالیس ــدرت ه ــن ق ــان بی ان
ــوز در  ــکا هن ــی . امری ــن الملل ــای بی ــاز خبره ــر س ــر تصوی ــم گی چش
توهــم رهبــری جهــان لیکــن ارقــام و امارهــا خــالف ایــن مطلــب را 
میرســاند. بــه لحــاظ اقتصــادی امریــکا در مقــام ســوم رشــد و تولیــد 
ســرمایه ای از چیــن و اتحادیــه اروپا قــرار دارد. در حالیکه مســئولیت 
ــی  ــه دفاع کل بودج ــا  ــت ب ــر اس ــی ان براب ــای نظام ــه ه ــا و هزین ه
ــوری  ــس جمه ــه رئی ــن! ک ــیه و ژاپ ــه روس ــی باضاف ــورهای اروپای کش
ــاوت  ــی متف کارگردانان ــا  ــای دوره ای تنه ــت ه ــکا و دول ــای امری ه
هســتند کــه تئاتــر توســعه طلبــی و ســلطه امپریالیســتی را بــه ســلیقه 
 خــود و روش هــای مختلــف مدیریــت مــی کننــد. مــن بــا نظــر امثــال 
 Eric Alterman از مجلــه Natien  موافقــم کــه معتقــد اســت دولت 
ترامــپ تولیــد افتضاهــات بزرگــی مــی کنــد ولــی در عیــن حــال بــاور 
دارم کــه لیبــرال هــای انســان دوســت مــا هــم جایگزینــی خــارج از 
ــون  ــب ۲۳ تریلی ــاه قری ــر م ــکا ه ــد. امری ــی خواهن ــتم نم ــن سیس ای
دالر بــه لحــاظ تولیــد ناخالــص ملــی از چیــن عقــب اســت و توســعه 
طلبــی آن هــم در دنیــا چــون اوکرایــن و ســوریه و… متوقف میشــود. 
طــرح هــای ناپختــه اش چــون چشــمک بــه بارزانــی هــا ســترون مــی 
مانــد و جنجــال توئیتــری ترامــپ هــا تســلیم واقعیــات میشــود. ایــن 
همــه لــزوم و ضــرورت و ورود امریــکا را بــه برنامــه جامــع تــری بیــان 
مــی کنــد. برنامــه ای کــه ســخت بــا ارزش هــا و اصــول امپریالیســتی 
انحصاراتــش در تقابــل اســت. تــا آن روز امپراطــوری بــه منظــور 

محاصــره رقبــا چــون چیــن بــه وضــع موجــود ادامــه میدهــد.

***


