
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  Gerhard Feldbauerگرھارد فلدباور : نويسنده

 دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
  ٢٠١۶ می ٢٧

  

  روياروئیبه خاطر نزديکی 
  . با توافق چندين قرارداد جھت ھمکاريھای مشترک خاتمه داداوباما به ديدار رسمی خود در ويتنام

  تقويت و تحکيم قوای خود را" ھانوی"را ھدف گرفته، " چين "محاصرۀ" واشنگتن"

  

  "ھانوی"به روز چھار شنبه در " يونگ صوتيست آزين"با نمايندۀ فعال ليدر " اوباما"صحبت چشم به چشم ؟ 

رئيس جمھور . يدار سه روزۀ خود از کشور جمھوری سوسياليستی ويتنام خاتمه دادبارک اوباما به روز چھار شنبه به د

انگوين " حزب کمونيست ويتنام منشی عمومی، Tran Dai Quang"تران دای کوانگ"امريکا با رئيس جمھور ويتنام 

 و رئيس مجلس Nguyen Xuan Phuc"انگوين اکسوان پھو" صدراعظم Nguyen Phu Trong"پھو ترونگ

   که تازه انتخاب شده ، مالقات نمودNguyen Thi Kim Ngan"انگوين تحی کيم انکان" خانم ای ملی شور

 نکات اصلی مذاکره روی  Vietnam News Agency (VNA)"ويتنام نيوز اجنسی"ارش خبر رسانی ويتنام زقرار گ

محيط زيست، ارتباطات وسايل ھمکاريھای متقابل در ساحات اقتصاد و تجارت، علوم تخنيک، تعليم و آموزش، حفظ 

ليارد دالر امريکائی ي م۴۶ً تقريبا به ٢٠١۵حجم تجارت خارجی در سال .  تمرکز يافته بودحمل و نقل و امنيت محلی

در شرکت ھای امريکائی در ويتنام، ذاری گسرمايه   زيادبا وجود ظرفيت. شد ًشد، بايد فورا توسعه داده می بالغ می

  ای بين المللی آنھا اينک در مقام ھفتم قرار دارندمقايسه  با ساير شرکتھ

را ارزيابی  آن" تجلی روابط عادی دوجانبۀ"که ويتنام به عنوان   را اعالن نمود، چيزیتسليحاتیاصرۀ حاوباما لغو م

   .می کند
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  .ًاوباما تاکيد نمود که اين تصاميم ھيچ ربطی به فعاليتھای چينائی ھا در بحر جنوب چين ندارد

حاکميت قانون را منعقد قرار داد ھای مشترک اقتصادی و روابط تجارتی، ھمچنان در ساحۀ تعليم، مسايل صحی و آنھا 

تسليحاتی  نکنسر" و" وسايل نقليۀ ھوائی"ًھر دو رئيس جممھور شخصا قراردادی  را بين شرکتھای امريکائی . نمودند

 مليارد دالر ١١.٣ به ارزش ٧٣٧ بوينک ملکی ١٠٠خريد با " اير ويت جيت"شرکت ھوائی " ھنوير"و " بوينگ

  .امريکائی امضاء نمودند

تجاوز امريکا (که در زمان جنک ويتنام " دا نينگ"و " بين ھوا"اوباما کمکھا را در جھت پاک سازی ميدانھای ھوائی 

  . قال می دادند، بيان کردبزرگترين پايگاه ھای سالحھای ھوائی امريکا بود که گاز ھای سمی را به ويتنام انت) به ويتنام

 Giftes" گيفت آگنت اورگان"با قربانيانی که ذريعۀ حين ديدار طبق گزارش فرستندۀ تلويزونی سويس، اوباما ديدار 

Agent Orange  )  برای از بين بردن ١٩٧١ تا ١٩۶١نوع سم قويست که ارتش امريکا در جنگ ويتنام از سال 

اين ماده عالوه بر از بين بردن جنگل ھا بر مردم ويتنام نيز آثار . د، به کار بردی که  پناھگاه ويت کنگ بوئجنگل ھا

تجاوز امريکا به ( سال از ختم جنگ ۴١با وجود  مسموم شده بودند، ) از مترجم توضيح- مرگبار زياد به جا گذاشت

ھنوز ھم نسل سومی که تولد شدند، به تعداد ده ھا ھزار طفلی ست که اعضای بدن شان به شکل  و اين که تا) ويتنام

ھر دو رئيس جمھور اساس  کار مشترک را ) فو ان ا(ارشزقرار گ. وحشتناک و ھولناک ديده می شود، البته رد نمود

با در نظر داشت جانب مقابل، شروع " ی و نھاد ھای سياسیئاحترام به استقالل، حاکميت، تماميت منطقه "در آينده روی

  .می نمايند

ھر دو . طبق گزارش دفتر نمايندگی ، با از بين بردن تحريم سالحھا، ھمکاری در ساحۀ نظامی امکان پذير خواھد بود

 جنوب چين ناميده می شود ۀري شرق ويتنام  که بحۀريدولت از مقررات منطقی حمايت می نمايند، به اين معنا که در بح

ق حقوق بين المللی، آزادی جھت کشتيرانی، عبور و مرور ھوائی و به ھمين ترتيب داد و ستد، مجبور است بطام

 .تضمين وجود داشته باشد

قبل از عيادت اوباما چه اندازه سفته بازی صورت گرفته، تا برای کشتی ھای جنگی " ھانوی"که در  به عالوه اين

  .يستين شود، معلوم نامريکا اجازۀ استفاده از بندرگاه تضم

 در اختيارپنتاگون گذاشته شود، ھر چند ناممکن است، الکن گاھگداری لنگر انداختن کشتی ھا در پايگاه نظامیکه  اين

  .بندرگاه می تواند امکان پذير باشد

  بی پردۀ خصومت آميز ویمحصور ساختنبا در نظر داشت تمايل سيطرۀ امريکا در نواحی پسيفيک آسيا و سياست 

 صورت گرفته، بايد با برخورد ه ئیعليه چين، از مذاکراتی که روی حراست صلح، اعتماد، استقالل، تماميت منطق

 .محافظه کارانه پيش رفت

می خواھد با تعقيب يک سياست است، " اسپراتلی"و " پارسل" با چين را که روی مسألۀ جزاير مناقشه" ھانوی"

" ھانوی"در اين زمينه در . ن آن که به يک روياروئی نظامی با چين بينجامدعملگراينه مواضعش را تقويت نمايد بدو

ھونگ اکسيا "به ويتنام، سفير چين " اوباما"قبل از مسافرت " تران دای کوانگ" که رئيس جمھور وجود داردشايعاتی 

" اکس اين ھوا"سانی در مقابل آژانس خبر ر" بيجينگ"ھمچنان ياد داشت شده که . را به حضور خود پذيرفت" اويونگ

 متحدۀ امريکا بھتر و نزديک می سازد، نه تنھا از خود با خونسردی واکنش عکه ويتنام روابط خود را با اضال از اين

  . استنشان داده بلکه اين روابط و نزديکی را خير مقدم گفته

يق ستراتيژيک يک کشور سومی را عال"  ھشدار داد که از اين نزديکی نبايد سوء استفاده شود "بيجينگ"در عين زمان 

  .ًمستقيما متوجه امريکا بود" بيجينگ"اين تذکر " به خطر انداختن و چه بسا خسارات وارد کردن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  

  :افزودۀ مترجم

 سال بعد از جنگ جھانی دوم به وضاحت نشان می دھد، که در تمام اين سالھا، امپرياليسم امريکا حتا ٧١سير تاريخ 

تحرکات اخير نظامی و سياسی واشنگتن در جنوب . ار خلقھای جھان سپری ننموده استجنگ و کشتبدون يک روز 

شرق آسيا و تالش به منظور تحديد فعاليتھا و نقش چين در آن منطقه، می تواند به مثابۀ نقطه گذاری جنگ جديدی باشد 

  .که به يقين ويرانگر تر از جنگھای قبلی خواھد بود

  .م. ن
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