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 رستاخيز

 باالخره پوتين فشاربوش را باالبرد
 

 
 

به دليل توانايي تخريب  اده و بدون پيچيدگي بود و توان نظامي دو طرفجنگ سرد ميان شوروي و آمريكا يك امر س
ترساندند و براي يكديگر افسانه  آردند همديگر را مي مي دو طرف با يكديگر مشاجره. يكسان دو جانبه متعادل شده بود

بر سر مسايل  كا و روسيههاي اخير ميان آمري لفكو، تحليلگر پايگاه اينترنتي مسكو نيوز پس از تنش تاد. ساختند مي
دنيا مناقشات  . اين موضوع پرداخته است ها در مورد بروز يك جنگ سرد جديد به تحليل زني  مختلف و بروز گمانه

از حوادث و مناقشات سخت  . آنند پشت سر گذاشته است؛ مطمئن هستيم آه روسيه و آمريكا عقالني عمل مي سخت را
 شود اين دو قدرت جهان بار ديگر با يكديگر نزاع داشته ان بار ديگر باعث ميگذر زم هراس داريم اما معتقديم آه

 . باشند
با آشورهايي آه نقش حامي را ايفا  فقط دو رقيب وجود دارد. ها است ها در امور نظامي، ايدئولوژي و سياست رقابت
ميز، زير سوال بردن اعمال و آ سخنورهاي تند، اقدامات تحريك شكل جنگ سرد نيز ادامه دارد؛مامروز . آنند مي

 .هاي ديگر ها و نزاع به وجود آوردن بحث رفتار طرفين و تالش براي
همراه  هاي سياسي در انگليس، فرانسه و آلمان به نزاع . اعتماد ندارند ها به يكديگر آنندگان در اين بحث  بيشتر شرآت
اما اين جنگ سرد جديد يك . آند مي ها را پيچيده وگوها و بحث الوقوع در روسيه و آمريكا اين گفت تغييرات قريب

ه دفاعي ژآند به طوري آه اين پرو  را مطرح ميراکتيدفاع  آمريكا پيشنهاد استقرار سپر. جنگ سرد متفاوت است
جهاني تاخير  آمريكا در تصويب عضويت روسيه در سازمان تجارت . ارزش نظامي ليك دارد تاوبيشتر ارزش سمب

ي قدرت  با روسيه بودند، در عرصه بران جديد اروپا به جاي رهبراني آه به دنبال روابط نزديكره . اندازد مي
هايي لهستان به روسيه توسط  واردات گوشت اقدامات عليه اعضاي جديد اروپا مانند ممنوعيت . يابند حضور مي

رباز شوروي سابق و متوقف شدن دليل جابجايي بناي يادبود يك س مسكو، تنش ايجاد شده ميان روسيه و استوني به
در همين . روسيه به موضوعاتي تبديل شده است آه اروپا و آمريكا را درگير آن آرده است تامين نفت ليتواني توسط

داشتند از جمله گرجستان و اوآراين در مسير پيوستن به  حال آشورهايي آه زماني به شوروي سابق تعلق
  . هاي غربي قرار دارند سازمان

وابستگي فزاينده  اما وابستگي به حفاظت ارتش آمريكا عليه شوروي سابق جاي خود را به. ماند باقي مي پا مستقلارو
يورو، قدرت اقتصادي  ي اروپا، واحد پول از سوي ديگر با رشد اتحاديه . به منافع انرژي دشمن سابقشان داده است

عنوان قدرتي معرفي آرده است آه بايد به آن   خود رابههاي اروپايي و بازارهاي مالي لندن، اروپا آلمان، شرآت
يش به منابع انرژي  ي اقتصاد آند آه آينده باشد اما اين موضوع را درك مي اروپا قصد ندارد وابسته. احترام گذاشت
 درصد از نفت خود را از روسيه وارد ٣٠ درصد از گاز مورد نياز و ٤٠در حال حاضر آلمان  . است روسيه وابسته

در حقيقت با اين  .  درصد خواهد رسيد٦٠ به ٢٠٢٥روسيه تا سال  به طوري آه رقم واردات گاز آلمان از. آند مي
دارد و اروپا نيز به همان مقدار به نفت و گاز روسيه نيازمند است اما اين روسيه  حال آه روسيه به بازار اروپا نياز

دهد  بيشتر اروپا را آزار مي آنچه. ها را در دستانش قرار دهد و بحثها  آه توانايي اين موضوع را داشته تا نزاع است
اروپا فاقد . استفاده در آوتاه مدت باشد وجود ندارد اي آامل آه مورد درك اين موضوع است هيچ پيشنهاد و چاره

  . هاي دفاعي است هاي امور انرژي و يا سيستم سياست ي ي سياسي براي توسعه اراده
از  موضوع پي برده است آه واشنگتن نسبت به گذشته و در زمان جنگ سرد پيشين، در حال حاضر آمريكا به اين

اند و به  شده اند آه منزوي ها به اين موضوع پي برده آمريكايي . قدرت آمتري براي رهبري در دنيا برخوردار است
 آمريكا در حال حاضر در جنگ دوي ارتوانايي حدود و. اند آه قدرتشان در مسير افول قرار دارد قدرتي تبديل شده
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هاي  قرضه نفت،  اي در امور واردات هاي فزاينده آمريكا با وابستگي . عراق و افغانستان به نمايش گذاشته شده است
ي سياسي براي حفظ شرايط  نبود يك اراده فزاينده، آسر درآمد تجارت خارجي روبرو است اما اين آشور بيشتر از

  .بر قدرت جهاني رنج مي بردخود به عنوان يك ا
ها است آه اين  سال  اقدامات ديگر آشورها به وجود نيامده است؟ بيني چرا تغييري در فقدان توانايي آمريكا در پيش

اند و نه  العمل نشان داده هاي آمريكا عكس است آه آشورهاي ديگر فقط به سياست موضوع بازتاب اين اعتقاد آمريكا
جمهور  والديمير پوتين، رييس رسيد معماران سياست آمريكا به دليل نطق به نظر مي . اند ردهرا به وجود آو ها آن

هاي آمريكا را  اين درحالي است آه پوتين پيشتر سياست زده شده بودند، روسيه در اجالس اخير امنيتي مونيخ شگفت
واشنگتن از طرف هوگو  هاي عليه سياستها به سخنورهاي تند  آمريكايي . آرده بود هاي رايش سوم مقايسه با سياست

ايران عادت آرده بودند اما انتظار سخنورهاي تند  جمهور نژاد، رييس جمهور ونزوئال و محمود احمدي چاوز، رييس
 .اند نداشته جمهور روسيه را از طرف رييس

شد قاطعيت روسيه ر . پوياي جهاني است ديگر تغييرات مهم و چشمگير، نقش و هويت مسكو به عنوان يك نيروي
دوران قرباني شدن به پايان رسيده است و نقش  . به نفس جديد به اين آشور است ي تزريق يك اعتماد منعكس آننده

  . تـواند دست يافتني باشد  به عنوان يك رهبر جهاني مي )روسيه( آشور  اين
 يك آشور خاص است بار ديگر به متعلق به غرب است بلكه احساس اين موضوع آه روسيه نه متعلق به شرق و نه

ها در  مشخص شده است آه روس  روسيه-ي اروپا  براساس نظرسنجي اخير مرآز اتحاديه . ها افتاده است ميان زبان
 . پندارند حال حاضر خود را جدا از اروپا مي

به حساب  هديد جديي اروپا يك ت اند معتقدندآه اتحاديه از افرادي آه در اين نظرسنجي شرآت آرده بيش از نيمي
 آرده نهراسا آنچه غرب را . دانند ها مي  درصد نيز خود را جداي اروپاييهفتادويکآيد، اين در حالي است آه  مي

 .است ملي شدن منابع و اقتصاد در اقدامات مسكو است
ملين بر ذخاير امور نفت و انرژي به روسيه؛ افزايش آنترول آر ي ديگر آشورها در از سوي ديگر وابستگي فزاينده

 ي اروپا، آمريكا و آرملين باعث شده تا غرب تغييرات در سخنورهاي سياسي ميان اتحاديه امور انرژي آسياي ميانه،
  . بيني اقدامات مسكو را نداشته باشد ل و پيشوتوانايي آنتر

با افزايش استقالل . شدبا ها مي ها و توافق حل يكسري راه طي جنگ سرد اين حقيقت مشخص شد آه اختالفات نيازمند
 ها و حل هاي تند و خشن اميدها به يافتن راه ها در غرب و افزايش سطح سخنوري رهبري ملي امور در روسيه، تغيير

  .تر شده است ها سخت توافق
روزنامه آمريكايي نيويارك تايمز، در سرمقاله خود با اشاره به اظهارات رييس جمهوري روسيه مبني بر اينكه 

خود را در آذربايجان، ترآيه و يا حتي عراق مستقر آند، نوشته است آه اين راکتي تواند سيستم دفاع  ن ميواشنگت
والديمير پوتين بار ديگر اثبات آرد آه بازيگر ماهري . دهد آه جنگ سرد هنوز خاتمه نيافته است اظهارات نشان مي

خود را در ايستگاه راداري آذربايجان، يا راکتي اع است و با خواندن دست جرج بوش، پيشنهاد آرد آه او سيستم دف
صبري بوش، هنوز وقت زيادي در اختيار داريم ، زيرا  اين درحالي است آه برغم بي. ترآيه و حتي عراق مستقر آند

. هاي ايراني آه قرار است مهار شوند، سالها تا عملياتي شدن فاصله دارندراکت آمريكا و راکتي سيستم سپر دفاع 
روسيه تهديد آرده بود آه در . ه آشتي آنان اين دو رييس جمهوري نبايد باعث پاك شدن تهديدهاي قبلي مسكو شودجلس

هاي خود را عليه اروپاي غربي نشانه راکت آمريكا در لهستان و جمهوري چك، راکتي صورت استقرار سيستم 
 . خواهد رفت

ساده رهگير، هيچ تهديدي عليه هزاران سالح پيچيده ت  راک ١٠  رسد، زيرا  محاسبات پوتين درست به نظر نمي
ها را از  شود، بنابراين اگر شما مظنون هستيد آه پوتين سعي آرده توجه اي روسيه تلقي نمي موجود در زرادخانه هسته

آه در عين حال، ژست پوتين يادآوري مهمي است . ايد هاي متعدد خود دور سازد، احتماال آامال درست حدس زده گناه
نزديك به دو دهه پس از فرو  . ترين مسايل جنگ سرد به پايان نرسيده است دهد هنوز چه اندازه از آثيف نشان مي

اي در اختيار دارند، آه شش هزار  هزار سالح هسته ٢۵  ريختن ديوار برلين، آمريكا و روسيه در مجموع نزديك به 
  قرار است آه دو طرف تا سال  .  آماده هستندفير افته و برايمورد از آنها تسليحات دور برد هستند، آه استقرار ي

آاهش دهند، ولي بر اساس شرايط معاهده مسكو راکت تعداد تسليحات استقرار يافته خود را به حدود دو هزار  ٢٠١٢
ارند، وجود توانند در انبارهاي خود نگاه د به امضا رسيد، هيچ محدوديتي در مورد تسليحاتي آه مي ٢٠٠٢  آه در سال 

 . ندارد
هاي معاهده مسكو در همان روزي -االجرا نبود، در حقيقت محدوديت  جرج بوش هيچگاه خواستار يك توافقنامه الزم

تاآنون نيز بخاطر بوش هيچ مذاآرات جدي در مورد آاهش  ٢٠٠٢  از سال . شوند شود، باطل مي آه وارد عمل مي
هاي جديد  هوري آمريكا و دستيارانش، هر آسي را آه خواستار توافقنامهرييس جم. بيشتر تسليحات برگزار نشده است

 . با روسها باشد، مورد تمسخر قرار خواهند داد
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رفتارهاي  . اين گرايش مشكالت بسيار زيادي دارد آه تشخيص اينكه از آجا شروع آنيم، بسيار دشوار خواهد بود
 تصادفي يا ربودن چنين فيرخطرات مربوط به . گذراستدرستي پوتين، نخست بايد اين مساله را ياد آور شود آه دو

گويم،  گويد آنگونه آه مي هاي بسيار بزرگي، همانند آابوس است، ولي بار ديگر اين مشكل وجود دارد آه مي زرادخانه
 . آنم عمل آن، نه آنگونه آه عمل مي

اي آمريكا و روسيه  شمالي، جلوي خلع سالح هسته يايرواي ايران و آ هاي هسته اگر بوش همزمان با مقابله با انگيزه
 . شد آرد، از اعتبار بيشتري برخوردار مي گرفت و اين خلع سالح را تسريع مي را نمي

بوش، پوتين را دعوت آرده تا در منزل خانوادگي او حضور يابد و ما اميدواريم آه در اين زمان بوش پدر نيز 
اي را  د پسر خود را متقاعد سازد تا آار ناتمام از بين بردن هزاران سالح هستهحضور داشته باشد، زيرا شايد او بتوان

  .نووستي وسرويسهاي خبري : منابع مورد استفاده. بار ديگر در راس برنامه آاري خود قرار دهد
 

 چگونه چهره آمريكا در جهان تخريب شد 
 

  
 

آمريکا و اتحاديه اروپا و همچنين ناتو مدتهاست که  . مدتهاست که شکست خورده است افغانستان وآمريکا در عراق 
. کسی به سخنان شان بادرنگ هم پوست نمی کندوقدرتی برخوردار نيستند می دانند که ديگر در افغانستان از 

بخصوص در مناطق بحرانی . واشنگتن مدتهاست که می داند که ديگر کسی در جهان از دستوراتش پيروی نمی کند
 . چون خاورميانه

د که چگونه فرمانبردارش در روندی که در لبنان گذشته است آمريکا را بيچاره کرده است و بايد با ناعالجی شاهد باش
 نخست وزير نئوليبرال به وضعيتی غير قابل چاره دچار گشته است و در بن بست اوضاع هبيروت يعنی فواد سينيور

ني اما همچنين ديدار های بوش از اردن و . دست و پا می زند و هيچ راه خالصی برايش نمانده است از عربستان چ
 بيانگر اين حقيقت است که ضعف ٢٠٠۶و همچنين اورشليم در اوائل دسامبر  فلسطين ويس از اردن اسعودی و ر

 .  قدرت اياالت متحده آمريکا به ثبت تاريخ رسيده است
در ديدار بوش از اردن برای اولين بار در تاريخ رياست جمهوری آمريکا ما شاهد بوديم که چگونه رهبر آمريکا از 

زيرا که . ده اش يعنی مالکی نخست وزير عراق در انتظار گذاشته شديکی از دولت های دست نشان سوی زمامدار
به همين دليل . مالکی نمی خواست در حضور پادشاه اردن يعنی عبداهللا دوم با بوش در باره اوضاع عراق مذاکره کند

 دوم به بوش روز قبل از مالقات نوری، عبداهللا  .شده بود به پايتخت اردن رفت نوری يک روز بعد از آنچه که تعيين
در سال های آينده ما شاهد سه جنگ داخلی در ) سياست آمريکا( هشدار داده بود که در صورت ادامه اين سياست 

 . خاورميانه خواهيم بود
يس وزير امور خارجه آمريکا به منطقه اشغالی رفته و در آنجا اهمچنين ر . آنهم در عراق ، لبنان و در فلسطين

کسی که حزبش يعنی الفتح بخاطر همکاری با واشنگتن و اسرائيل محبوبيت خود را . س می کندديداری با محمود عبا
از اين رو عباس از اين توانائی  بر خوردار نيست که بتواند جنبش حماس را آنطوری که . از دست داده است

 .واشنگتن می خواهد جذب نمايد
نيديدار  وی در سعودی می بايست اينبار . يس پيش نرفتاوش و راز رياض عربستان سعودی بهتر از ديدار های بچ

رژيم فئودالی سعودی که استقرار و روی کار بودنش را مديون . بجای رفتار های هميشگی آنها را نصيحت کند
پشتيبانی های آمريکاست و از اين رو به آمريکا وابسته است، از افول قدرت آمريکا در خاورميانه و قدرت گرفتن 

  .  در منطقه عميقا نگران استنفوذ ايران
زيرا که سعودی ها می بينند که سياست آمريکا درعراق باعث شده است که موقعيت شيعيان ايران در موازنه قدرت 

از . منطقه روز بروز قوی تر شود و اين امر نتيجتا به زيان دولت های فئودالی سنی در منطقه خليج ختم خواهد شد
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باعث بروز جنگی   دارد که آتشی را که نيروهای آمريکائی در عراق درنظردارندهمه مهمتر رياض از اين ترس
 . ميان سنی ها و شيعيان در مرزهای عربستان سعودی و شيخ نشينان خليج گردد

اين اولين بار نيست که سعودی ها نگرانی خود را نسبت به قوت گرفتن پيروزی اخالقی ، سياسی و استراتژيکی 
ست که  به گوش آمريکائی ها می رسانند و ابراز می کنند که جنگ اسرائيل در لبنان باعث شده احزب اهللا در لبنان

اين حزب نه تنها پيروز در جنگ شود بلکه رهبرش نصراهللا و جنگجويانش از سوی تمامی دولت های عربی و 
در واقع فئودال ها ودولت . اسالمی با آغوش باز استقبال شده و مردم اين کشورها آنان را بعنوان قهرمان ارج  نهند

ن سعودی و شيخ نشينان خليج، خطر شيوع بيماری حزب های مستبد دست نشانده آمريکا چون مصر ، اردن ، عربستا
اما دولت بوش هم در مقابل اين تهديدات نمی . اهللا در ميان مردم کشورشان را برای خود تهديدی مستقيم  می دانند 

می تواند کاری کند زيرا که در جنگ اخير لبنان و در پشتيبانی يکجانبه از خشونت های اسرائيل با وجود اينکه از تما
از اين رو واشنگتن در شرايط کنونی هيچ کجا . اهداف استراتژی اش استفاده نمود اما مجددا با شکست روبرو گشت

  . کشتی خويش را لنگر بياندازد و اوضاع را قبضه کند) چه در لبنان و چه در فلسطين و يا جای ديگر(نمی تواند 
از آنجا که واشنگتن ديگر به . يق به مانور دادن می پردازدهمچنين آمريکا در رابطه با معضل ايران در بن بستی عم

تنهائی قادر نيست وارد معرکه شود، در سال گذشته تالش نمود روی همکاری سه کشور مهم اتحاديه اروپا يعنی 
ی ها اما ايران با تمامی اخطار های اروپائ. بريتانيا ، فرانسه و آلمان در شورای امنيت سازمان ملل حساب باز نمايد

گسترش تاسيسات اتمی را حق مسلم خود دانست و اعالم نمود که برای استفاده صلح آميز از اين صنعت هيچگونه 
 . مانع قانونی وجود ندارد

همزمان سه کشور برتر اتحاديه اروپا هم به واشنگتن چراغ قرمز نشان داده و بيان نمودند که آنها با راه حل های 
 بر فشار خويش افزود و در خليج ٢٠٠۶با اين وجود واشنگتن در ماه اکتبر .  مخالفندنظامی برای حل معضل ايران

فارس بطور سری خود را برای حمله آماده نمود و هواپيما ها و کشتي هاي جنگي را در آنجا مستقر نمود و فعاليت 
 .را در خاورميانه باال برد های نظامي اش

 اين طريق ايران مجبور شود به خواست آمريکا تن دهد و روسيه و چين  تمامی اين مانورها بخاطرآ ن است که  از
اما نه تهران و . در شورای امنيت برای جلوگيری از بروز جنگ به هرگونه تحريمی که آمريکا پيشنهاد کند تن دهند

 . نه پکن و نه مسکو توجه چنداني به اين بازي ها نکردند
سحتی کارشناسان آمريکائی ای چون ريچارد ها.  سابقه است تاثيرات منفی جنگ عراق برای آمريکا بی "  رئيس ن

ت، تخمين زده ا" يونايتت استيتس آتالنتيک کونسول  که اياالت متحده آمريکا نفوذ خويش را درخاورميانه از دست س
. ران نمودداده و خساراتی که ديوان ساالری بوش به منافع آمريکا زده است را تنها در دهه های بعد می توان جب

 : ريچارد در شماره نوامبر نشريه سياست خارجی  فوريگن آفيرز می نويسد که 
 در ٢٠٠٣ريچارد حتما از اين امر مطلع است زيرا که وی تا سال . پايان نفوذ آمريکا در خاورميانه فرا رسيده است

 .ستديوانساالری بوش رئيس بخش برنامه ريزی سياسی وزارت امورخارجه آمريکا بوده ا
 حتی ترکيه که مدتهای مديد بعنوان وابسته تنگاتنگ آمريکا به حساب می آمد در اين اواخر از آمريکا فاصله گرفته 

 . است چون حرکت های آمريکا در منطقه بدون در نظر گرفتن عالئق استراتژيک ترکيه انجام پذيرفت
 .ان رابطه اقتصادی برقرار نموده استترکيه همچنين مخالف حمله آمريکا به ايران است زيرا که  با اير

 خارجه ترکيه با نگرانی بيان نموده است که آمريکا اجازه ندارد از پايگاه های نظامی اش در ر عبداهللا گل وزير امو
در شرايط کنونی چهره آمريکا که سابقا مورد تحسين مردم ترکيه بود به چهره ای . ترکيه بر عليه ايران استفاده نمايد

  . تبديل شده استمنفور 
ماه هاست که رسانه های آمريکائی به دولت روسيه به خاطر  انهدام  ساختمان دمکراسی در اين کشور برخورد می 

اوائل ماه  . حتی اين رسانه ها مجددا مسئله حقوق بشر در چچن را سر لوحه سرمقاله هايشان قرار داده اند. کنند
ازدولت پوتين بعنوان دولتی که يک ديکتاتور بر آن مسلط است نام می گراهام سناتور آمريکائی،   ٢٠٠۶دسامبر 

يه رئيس جمهور رو: وی می گويد  . برد روز به روز به مشکلی تبديل می شود  زيرا که وی آمريکا را در حل س
 . بحران ايران ياری نمی رساند

دولت پوتين بر خالف  :  داشت که معاون رئيس جمهور آمريکا،  زمانی که در ليتوانی بسر می برد اظهار  چني
او می خواهد پيشرفت های دهه گذشته را کنار . جريان رفرم های دمکراتيک پارو می زند و مخالف اين رفرم هاست

 . بگذارد و مجددا حقوق مردم روسيه را بشکلی بيصدا و نامطلوب از آنها بگيرد و زير پا بگذارد
 موضع گرفته ومی گويد که او همسايه گانش را تحت فشار قرار می در اين مجمع حتی بر عليه شخص پوتين چني

جالب اينجاست که چني نگران حقوق بشر در روسيه است از حق شکنجه زندانيان در کشور . دهد تا آنها را بترساند
 .خود دفاع می نمايد
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ا در واقع خشمگين از اين غربی ه. آمريکائی ها دررسانه هاروسيه را بعنوان کشور گانگستر ها معرفی مي نمايند
بعد از   .هستند که پوتين  مانع برنامه های آنها برای رسيدن به ذخاير معدنی روسيه  آنهم بطور ارزان قيمت است

بر سر کار آمد ذخاير طبيعی روسيه را  تحت  روند خصوصی سازی لجام گسسته بوريس يلسين، زمانی که پوتين 
وی . نون در مقابل عملکردهای غرب سکوت نموده و به آنها توجه ای نکرده استپوتين تا ک. ل دولت قرار دادوکنتر

در زمان پوتين نيروی نظامی ". پايان رقابت تسليحاتی خيلی زود رس بوده است"سخنرانيش گفت که ازدر يکي 
فضای در هر حال مقابله آمريکا بر عليه روسيه .  روسيه رشد و جايگاهی در نيروی نظامی جهان گرفته است

  . ش را در جهان نه تنها گسترش نداده است بلکه محدود هم کرده است عملکرد
چين روابط اقتصادی ، سياسی و حتی نظامی اش را با زنجيره ای گسترده از کشور ها، حتی آن کشور های که در 

ه چين حتی با عربستان و واشنگتن بايد شاهد باشد ک زير نفوذ اياالت متحده آمريکا قرار داشتند، استحکام بخشيده 
  .سعودی و کشورهای آمريکای التين هم رابطه چند جانبه بر قرار می کند

همزمان مقاومت بر عليه قدرت آمريکا در منطقه آسيای مرکزی شکل و شمايل و سازماندهی رسمی بخود گرفته 
انگای که از سوی روسيه و طوری که قرقيزستان ، قزاقستان ، تاجيکستان و ازبکستان به سازمان ائتالف ش. است

بيرون راندن تسليحات . چين به وجود آمد و هدفش تضعيف و عقب راندن آمريکا از آسيای مرکزی است پيوسته اند
همچنين محدود .  نتيجه مستقيم اين سياست است٢٠٠۵هوائی آمريکا از پايگاه های آمريکا درازبکستان در نوامبر 

لر به ا ميليون د٢اه های قرقيزستان  و افزايش کرايه ساالنه اين پايگاه ها از کردن امکان عملکرد آمريکا در پايگ
  . لر از ديگر نتايج اين سياست استا ميليون د١۵٠

در اين فاصله اوضاع سياسی در اين . بعنوان حياط خلوت آمريکا به حساب می آمد تا چندی پيش آمريکای التين
بعد از دهه ها سياست اقتصادی نئوليبرالی که از سوی آمريکا پياده شد،  . منطقه بر عليه واشنگتن ورق خورده است

نتيجه اين همه فقر و بدبختی به رشد ضد قدرت آمريکا در . تهيدستان تهيدست تر و ثروتمندان ثروتمند تر شدند
مريکا به طوری که در اين فاصله پيشرفت های مهم سياسی خارج از حيطه نفوذ  دولت آ. آمريکای التين انجاميد

  .وقوع پيوست و نقش آفرين شد
تصميم بي گيرد بلکه بجای آن پيشرفت ها از  ديگر دولت آمريکا نميتواند که درين بخش بزرگی از قاره آمريکا 

طريق رقابت ميان دو مسير چپ متفاوت يعنی ميان دولت های با رنگ و بوی سوسيال دمکراسی اروپائی و دولت 
ه و اکوادور که رهبران جديد دولتشان چيزی بين اين دو ااخيرا هم نيکاراگو.  شوندهای چپ سوسياليست مشخص می

 . خط چپ می باشند به اين جمع پيوسته اند
تمامی اين کشورها سيستم . در تمامی اين کشورها نيروهای چپ در نتيجه انتخابات دمکراتيک  بر سر کار آمدند

صندوق بين المللی پول و بازار آزاد جهانی به آنها تحميل ميشد رد استثماری نئوليبرالی را که از سوی آمريکا و 
 . نمودند و اين امر برای واشنگتن غير قابل تحمل است

 جستش خار ل آمريکای التين از دواما از آنجا که آمريکا در بن بست عراق دست و پا می زند بنطر می رسد که کنتر
  . يد چين بجاي آمريکا نقش آفريني مينماو روسيه و

سال هنوز هم ضرب  صدجس، آخرين پادشاه يونانی چنان ثروتمند بود آه شهرتش پس ازگذشت دوهزارو پننوآرو
. ، به معبد رفت تا ندای پيشگويی را بشنودکشي نمايد لشكر خاورميانه خواست به  وس میونموقعی آه آر. المثل است

 . نابود خواهد شدات ی لی عبور آنی امپراتور ها اگر از رودخانه: ندا چنين بود
ها  آمريكايی.  لشكر او را تارومار آردمردم غيورلشكر آشيد و منطقه او به . آرزوس اين ندای خردمندانه را بد فهميد

 . اند هالی عبور آرده اند از رودخانه باجنگی آه به راه انداخته
حكومت بوش به اثبات رسانيد آه . ه است داد  اعتبار و احترام، اقتدار و اعتماد را از دست يآمريكا در عرصه جهان

 .Robert C(برت برد اها ر سناتور آهنه آار دمكرات. هرگاه اراده آند آماده است موازين حقوقی را زيرپا نهد
Byrd (اين حكومت متّكبر و گستاخ، سياستی در پيش گرفته است آه : اش در سنا عليه جنگ عراق گفت در سخنرانی

بمباران عراق، . او اين جنگ را نقطه عطفی در تاريخ جهان ناميد. ات مخّربی برجای خواهد نهادساليان دراز تاثير
 . گرايش قدرت جهانی به وحشيگری و نقطه عطفی درتاريخ جهان است

 است آه آودآان را، از ترس اينكه ممكن Kronosرفتار دولت آمريكا شبيه رفتار هيوالی اساطير يونانی ،آرونوس 
جنگی آه بوش به راه انداخته است مسابقه تسليحاتی را در عرصه . يکسره نابود نمود  ، به مخاطره اندازنداست او را

آنند از سوی آمريكا مورد   آشورهای درحال رشد، خصوصا آشورهايی آه حس میوجهان تشديد خواهد آرد 
در برابر است که ا دسترسی به اين سالح گيرند به فكر تهيه سالح اتمی خواهند افتاد ، زيرا تنها ب مخاطره قرار می

  .مقاومت خواهند کرد آمريكا 
به نوشته روزنامه . کند مي المللي عمدتا نقشي منفي را ايفا از هر دو نفر يکي عقيده دارد که آمريکا در عرصه بين

 هزار ٢٦وع درصد از مجمهفتادوسه . گذارد مي اتريشي دي پرسه، وجهه آمريکا در جهان همچنان رو به وخامت
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 در. بوده استاقدام نظامي بوش عليه عراق اشتباه که  معتقد اند سوال شده ، از جمله آمريکا – کشور ٢٥نفري که از 
ترين شريک  انگليس، مهم در. شان را در قبال عراق مردود دانستند شوندگان سياست دولت  درصد پرسش٥٧آمريکا 

درصد در سراسر جهان معتقدند واشنگتن عمدتا نقشي منفي چهل ونو.  درصد بود٨١واشنگتن در عراق، اين ميزان 
در  ها  درصد نيز عقيده دارند که حضور نظامي آمريکا به جاي آن که از درگيري٦٨. کند مي را در سطح جهان ايفا

 .خاورميانه جلوگيري کند، به آن دامن زده است
خبرگزاري فرانسه گفت که منفي بودن   اسکن بهدوگ ميلر، رييس موسسه  تحقيقات نظرسنجي آمريکايي گلوبال

هاي تبليغي اين کشور  دهد و همچنين نبود تناسب ميان ارزش رخ مي وجهه آمريکا احتماال به وقايعي که در خاورميانه
 هاي آمريکايي و کردارش به ويژه در زندان گوانتانامو و شيوه نبود تناسب ميان ارزش . گردد با رفتارش برمي

  .ا مظونان تروريستي مشهود استبرخورد ب
دشمني واشنگتن با تهران و  مادلين آلبرايت وزير خارجه پيشين آمريكا، جنگ اين آشور با عراق و افغانستان، ادامه

عمده تخريب چهره آمريكا توسط دولت جرج بوش  مواضع آاخ سفيد درباره برنامه هسته اي ايران را از عوامل
اذهان بوجود آمده آه چقدر طول خواهد  اين پرسش در: با هفته نامه آلماني اشپيگل گفتآلبرايت در مصاحبه . خواند

از ديدگاه من زمان زيادي براي اين آار الزم است و همچنين . بيابد آشيد تا آمريكا مجددا حيثيت از دست رفته خود را
 .بود تا واشنگتن حيثيت از دست رفته را مجددًا بازيابد بسيار سخت خواهد

ويژه آشتار شهر حديثه، تخريب  لبرايت در پاسخ به اين پرسش آه چهره آمريكا در جهان بخاطر تجاوز به عراق بهآ
وي . ها بر مسند قدرت بودند اجازه نمي دادند چنين شود واقعًا اين مساله احساس بدي است، اگر دمكرات: شده، گفت

آننده اي بر  اآنون شرايط نااميد سم به عراق يورش برد وليدرباره اينكه آمريكا در چارچوب توجيه مبارزه با تروري
 .نيستيم ما در عراق برنده: اين آشور حاآم است، گفت

موجب خلق تروريسم شده ايم با  اعتراف آرد نمي توانيم بگوييم بيش از آنچهقبلي همچنانكه دونالد رامسفلد وزيردفاع 
وزير خارجه . مساعدي براي پرورش مخالفان آمريكا تبديل شده است ناآنون عراق به ميدا. اين پديده مبارزه آرده ايم

آنچه رخ داده، بسيار بد است و اين نكته را ثابت : داشت پيشين آمريكا همچنين در مورد ناآرامي هاي افغانستان اظهار
ا متهم آردن حامد آلبرايت ب. اقدامات الزم صورت نگرفته، زيرا جنگ در افغانستان هنوز تمام نشده است مي آند آه

حمله  ما اقدامات آافي در افغانستان انجام نداده بوديم آه به عراق: امور اين آشور، افزود آرزي به ناتواني در اداره
 .آرديم و اآنون نيز در اين دو منطقه گرفتار مشكالت هستيم

ما هرگز فكر نمي آرديم عراق ا ما نسبت به اين مساله آه بغداد سالح آشتار جمعي دارد با بوش هم عقيده بوديم
پرواز ممنوع عراق را به صورت گسترده بمباران مي آرديم و  تهديدي بالقوه باشد،زيرا بغداد در تحريم بود، مناطق

 بنابراين براي من قابل درك نيست چرا حمله به عراق و اقدامات بعدي انجام. بوديم صدام را در قفس محبوس آرده
از طرح هاي سازمان  نامه زماني براي عقب نشيني نيروهاي ائتالف از عراق و استفادههنوز پنتاگون هيچ بر. شد

 .هاي بين المللي در اين زمينه ندارد
هاليبرتون بود دريك  زماني آه مدير اجرايي شرآت  ١٩٩٩ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا در پاييز سال 

خاورميانه آه دوسوم نفت جهان . روز نياز داريم ت ديگر در ميليون بشكه نف٥٠ ما به ٢٠١٠تا سال : سخنراني گفت
اين همان  . فروشد، جايي است آه بايد به دنبال آن باشيم ترين قيمت مي پايين را در خود جاي داده و اين محصول را به

بوش چهار سال . صادر آردند دليلي است آه به خاطرش جورج بوش و معاون او ديك چني فرمان جنگ عراق را
لر هزينه شد اتريليون د مأموريتي آه به خاطرش بيش از نيم. پيش اعالم آرد آه مأموريت در عراق پايان يافته است

 . ازمنابع خبري استفاده . و بيش از نيم ميليون عراقي آشته شدند
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