
 
 برای صلح و دمکراسی و عليه جنگ و سلطه آمريکائی

 
 بخش اصلی استراتژی جهانی حکومت ميانه،برنامه جنگی آمريکا درخاور

 حکومت بعد از توافق.  بر همه جهان استاياالت متحده برای سلطه بالمنازع
؛ د در آن کشور ملل متحسازمان رفت کار بازرسانپيش عراق به خلع سالح و

ای حکومت بوش برای حمله به عراق را به دليل خلع سالح آن کمتر کسی ادع
 حتی ما گويد رامسفلد وزير دفاع آمريکا ميوقتی که دانالد. کشور باور می کند

بدون انگليس هم برنامه خود را پيش می بريم؛ اين بدان معنی است که برنامه 
 .جنگی حکومت بوش دالئلی دارد که برای آنان صرف نظر کردنی نيست

با فروپاشی شوروی سابق در اواخر دهه هشتاد قرن گذشته و پايان جنگ سرد؛ 
های بزرگ   قدرت. ه استنظم دو قطبی حاکم بر صحنه سياسی جهان بهم خورد

داری جهان که بعد از جنگ دوم جهانی سرکردگی آمريکا را پذيرفته و سرمايه 
 يه اروپا با اتحاد.نده اهم سو با آن عمل می کردند؛ خواهان آرايش جديدی شد

 30اروپای . "ه است شتاب داد راپروسه  اينادغام و تحکيم موقعيت خود
 جمعيت و حجم قابل توجه اقتصادی خود؛ جايگاه يک وبا بزرگی که "کشور

 .شريک را در نظم جهانی طلب می کند
 سياسی در حرکت جهان گستر موانعفروپاشی شوروی و از ميان برداشته شدن 

. ه است دادای ؛ جهانی شدن اين مناسبات را شتاب بی سابقهسرمايه داری
اد قرن گذشته  ارتباطات از اواخر دهه هشتو انقالب در تکنيکی -نوآوريهای فنی
بيشتر جريان نئو ليبرال در  قدرت گيری هر چه عت افزوده وبه اين سر

 ؛پيروز شده بودند جنگ سرد در که  راهای سرمايه داری در دهه هشتادحکومت
 . کرد تبديل"جهانی شدن تنظيم کننده"تنها پيش برنده وبه 

سرعت گيری جريان سرمايه داری بی مهار را در نمونه چين دهه هشتاد و نود 
  ازهر چهار نفر که  سرزمينیدرشتاب اين جريان . يم بوده اقرن گذشته شاهد

 قدرت اقتصادیرا به يک چين  کونت داردس  در آنجايک نفرسياره ساکنان 
  يکبه  دارد اتمی؛ ناديده گرفتنی نيست و که بدليل جمعيت و سالحهدتبديل کر

 .می شودتبديل رقيب 
 در شکل دادن به نظم جهان        عالوه بر اين عوامل که چالش اصلی را

 از نيمه اينده اقتصاد سرمايه داری کهران فز بحداری بوجود می آورد،سرمايه 
 های اصلی يعنی آمريکای شمالی و  و سرزمينن گير کرده ژاپن را زمي90دهه 

اروپا را فرا گرفته؛ در سياست های همه قدرت ها و به ويژه اياالت متحده 
تاثيرهای اصلی اين بحران؛ برابر پيش بينی ها؛ از نيمه سال . جايگاه مهمی دارد

درازا به  2006جاری ميالدی در اياالت متحده خود را نشان می دهد و تا 



در تعيين استراتژی جهانی و حل و فصل مسائل مربوط به نظم تازه؛  . کشدمي
گرايشی که در دوره جنگ سرد و بعد از جنگ دوم جهانی در سياست آمريکا 

اين . دست باال را داشته است؛ بيش از گذشته ابتکار عمل را در دست دارد
ر موقعيت خود را بيش از پيش تحکيم و دگرايش که از دوره رونالد ريگان 

 با ،دهاعالم ش  عليه عراق توسط جرج بوش اول،91زمان جنگ سال 
 بر آن است ،" الگوی آمريکائی"يا همه چيز مطابق " نظم نوين جهانی"عنوان

که اياالت متحده بدليل قدرت نظامی بی بديل خود می بايد تعيين کننده نظم جهانی 
.  دنبال خود بکشاندبر اساس منافع اين کشور باشد و همه قدرت های ديگر را به

  جنگ افروزی و ازطريقتکيه بر قدرت نظامی راهکار اصلی اين گرايش 
بحران؛ برای تسلط بر مناطق اصلی اقتصادی و منابع طبيعی در جهت اد ايج

راهکاری که برای مقابله با بحران .  سلطه است اينواداشتن رقيبان به پذيرش
ه اندازی فعاليت های سازندگی  تسليحاتی و رارونق صنايع ،د اقتصادیوموج

 رايش مغلوب در هيات حاکمه آمريکا،گ.  را تشکيل ميدهد، نسخه آنبعد از جنگ
 تاکيد دارد و رقابت   جهانیبر نقش شريک برتر در رابطه با رقبا در نظم نوين

اقتصادی بدليل اقتصاد برتر اياالت متحده و قدرت برتر توليد علم و فن آوری 
اين . التر از نزديک ترين رقيب يعنی اروپاست؛ کارساز می داندرا؛ که بسيار با

. راه کارها به استراتژی گرايش نئوليبرال مسلط در اتحاديه اروپا نزديک است
 برنامه  بااتحاديه اروپا با گسترش دامنه اتحاد اقتصادی خود به بخش شرقی و

 بزرگ اروپائی  قطبه مديترانه و شمال آفريقا به خود؛ضميمه کردن بازار حوز
ت ديگر؛ به و در جه برنامه ای مشابه در دوره کلينتون،. را سازمان می دهد

و کنفرانس )  آمريکامنطقه آزاد تجاری شمال(نفتاپائی يعنی بر. جريان افتاد
 پاسيفيک؛ برای کشاندن مرکز ثقل جهان از حوزه آتالنتيک به -اقتصادی آسيا

 .حوزه اقيانوس آرام
يژه منابع انرژی؛ جايگاه  بع طبيعی به وصلی اقتصادی و منااطق اتسلط بر من

از اين نظر خاور . دمه برنامه های گرايشهای مختلف ايفا ميکنههمتائی در بی
قدرت جاذبه . ميانه و حوزه خليج فارس و دريای خزر اهميت استراتژيکی دارد

.  کشد همه را به سوی خود میبرای اقتصاد اين قرن،" نرژی ارزانا"سرزمين 
. برای همه رقبا غير قابل چشم پوشی استمنابع سوخت فسيلی جهان؛ دو سوم 

اياالت متحده می خواهد با تسلط کامل بر اين منطقه؛ شاهرگ انرژی جهان را 
 جايگاه مسلط   بر اين منطقه، سلطه بانه تنها. در چنگ خود داشته باشد

ن قيمت انرژی اقتصاد يتعي  بلکه با آنفظ می کند،های نفتی آمريکائی را حشرکت
 که به آن نياز جهانی در انحصار آمريکا خواهد بود و اين برای اروپا و ژاپن

 به همين دليل اتحاديه اروپا و به ويژه . جز تسليم کامل نخواهد بود چيزی؛اردد



آلمان در دو دهه اخير با تمام نيرو تالش کرده جای پای خود را در اين منطقه با 
 .با ايران محکم کندگسترش رابطه 

هر دم  نياز  بهعالوه بر فشار بر رقبا،تسلط آمريکا بر خاور ميانه و عراق 
آمريکا به تنهائی . ديميگوپاسخ   نيزفزاينده اقتصاد آمريکا به سوخت و انرژی

 منابع شناخته شده آن در حالی که درصد سوخت جهان را مصرف می کند 25
اياالت متحده در حال حاضر . د را تامين ميکن سال و نيم اين کشور سهنيازتنها 

برای حفظ بخشی از ذخائر خود؛ دو سوم ميزان سوخت خود را از عربستان و 
 جنگ .مکزيک و  ونزوئال وارد می کند و اساسًا به واردات نفتی وابسته است

 هيات حاکمه . اياالت متحده هم هستق برای حفظ تعادل وضعيت انرژی عرادر
 ديکتاتوری های وحشيانه  ازميانه، در خاور برنامه اشپيشبردآمريکا برای 

 موجود در منطقه و اغتشاش و تروريسم حاصل از جنبش ارتجاعی اسالمی
 و حفظ حکومتهای استبدادی ايجادآمريکا خود در .  می برد رابيشترين بهره

را  مستبدان هم  هم اکنون در آسيای ميانهو  را بازی کرده،خاورميانه نقش اصلی
؛ اين  عراق حاال به بهانه دفاع از مردم استبداد زدهبر تحت قدرت حفظ می کند،

اياالت متحده . بردرين دستاوردهای فنی بشريت پيش ميجنگ وحشيانه را با آخ
 بيشترين استفاده را ها و در دوره ای از آنش دادهخود طالبان و القائده را پرور

گروه .  خود را ميسازد نفوذ ابزار گسترش؛ها حاال به بهانه نابود کردن آن،هکرد
ناکترين راهها يعنی حده برای پيش برد اين جنگ از خطرحاکم بر اياالت مت

آمد گرايشهای بنياد گرايانه آنها از بر. ايجاد نفرت و مقابله مذهبی استفاده می کند
آنچه که .  و بر آن سوار شده اند مسيحی در آمريکا استفاده کردهو افراطی

 -شده حاصل همين استفاده سياسیدر آمريکا معروف " محافطه کاران جديد"بنام
ناکی است که بنياد همه آزاديهای ی از مذهب و راه افتادن جريان خطراقتصاد

 گروه حاکم در آمريکا با سازماندهی . را تهديد می کند متحدهموجود در اياالت
های  ر جريانمخفيانه اين جريان بصورت دستجات مسلح و منضبط؛ يادآو

. اکم بر ايران در دو دهه گذشته استفاشيستی گذشته در اروپا و حرکت فقهای ح
امی و دولتی آمريکا بر پا م مذهبی که گروه بوش در دستگاه نظآداب و مراس

. اتی است که آخوندها در ايران دارند کپی مسيحی همان آداب و تشريفکرده؛
جيل و بعد خطابه مذهبی توسط جلسات کابينه اياالت متحده با قرائت ان

 همان کاری  يعنی؛ ميشود شروعجنايتکارانی چون ديک چينی و رانالد رامسفلد
 .می کنند آغاز  را با آنکه خامنه ای و رفسنجانی هر جلسه رسمی خود

 رابطه فصل مسائل موجود در خاور ميانه در اساس خود برای حلاين جنگ در 
 آمريکا برای . رای حفظ سلطه آمريکاستقدرت های جهانی سرمايه داری و ب

؛ حتی ه کرد نه تنها همه قوانين بين المللی را نقضدستيابی به اين هدف



 .ه است ملل متحد را زير سوال برد سازمان بين المللی مانندموجوديت نهادهای
 .بپردازند مردم سراسر جهان   بايد هزينه سنگين آن راقعواامری که در 

 رفته ترين مناطق جهان که کميت سياسی مردم در پيشمکراسی و حا نقض د
  يکی ديگر از نتايج  طی حداقل دو قرن مبارزه به سرمايه داری تحميل شده

 مردم  درصد90به و بلر  ازنااینمونه آن بی اعتنائی حکومت ه. جنگ است
حکومت بوش به بهانه اين . در انگلستان است 75 در اسپانيا و مخالف جنگ
 آزاديها برای نقض" عمت الهی يازده سپتامبرن" از زه با تروريسم،جنگ و مبار

برداری کرد و تفتيش و بازرسی را  بهره  فردی در اياالت متحده چنانو حقوق
 .به درون خانه های مردم کشاند که در تاريخ آمريکا بی سابقه است

 نه، در خاور ميا اين کشورو حضور فعال نظامیتوسط  امريکا با اشغال عراق 
به جای . روبرو نخواهيم بودمنطقه جز با بی ثباتی و نقض حاکميت مردم ما 

در برنامه آنها تا چند سال .  فرمان می راننداستبداد عراقی؛ ژنرالهای آمريکائی 
دادهای نه تنها طرفهای قرار.  مردم نيستآينده خبری از انتخابات و حکومت

 ويرانيهای عراق نيز ليست زندهنفتی تعيين شده؛ بلکه شرکت های باصطالح سا
 سناريوی تکه تکه کردن های ناشی از جنگ،در بی ثباتی و درگيري. شده اند

و  درگيری سان تر نيز؛ مورد توجه است؛ که بهکشورهای موجود برای کنترل آ
در چنين اوضاع  واحوالی چه جائی . خونريزی و آشوب بيشتر منجر ميگردد

 باقی می ماند؟برای حاکميت مردم و دمکراسی 
زمانی الزم است تا درگيری آمريکا با قدرت های ديگر و مدت اگر هنوز 

ضعيف تر سرمايه داری به سرانجام رسد؛ اّما از هم اکنون حضورعامل ديگری 
که و آن جنبش عظيم مردمی است . در صحنه سياسی جهان بارز شده است

د که با سناريوی  و قصد آن دارنوضع موجود را چنين که هست برنمی تابد
 15 که در  انسانیليون ها آن مي.ندجهانی مقابله کنوين ا برای تعيين نظم آمريک

ند و به اعتراض  ششصد شهر دنيا در يک روز به خيابان آمدفوريه در بيش از
اين جنبش بر . دو شتبديلعامل تعيين کننده صحنه  و ميرود که به خود ادامه داده

 جهانی که از چند سال پيش آمريکا و اروپا را در بستر جنبش ضد سرمايه داری
به آسيا کشيده شد؛ " فوروم حيدرآباد"بر گرفته و در سال جاری دامنه آن با 

 :صحنه سياسی جهان را به نوع ديگری دو قطبی کرده است
 هيچ چيز کمتر  سلطه ابرقدرتی که بهبا وجهانخواری   باقطب افکار عمومی که

مردمی که در خاور ميانه استبداد .  مخالف استی دهدرضايت نم" همه چيز"از
زده و حاال زير چکمه آمريکا؛ زندگی می کنند بخشی از اين جنبش بزرگ 

 صلح و دمکراسی و نظم آن را که دنيايی. جهانی اند که دنيای ديگری ميخواهند
 جنبش جهانیدن به چنين نظمی پا به پای برای رسي. عدالت و برابری می سازد



؛ يک لحظه نبايد از مبارزه عليه حکومت های  جنگ وعليه سرمايهعليه
 . حکومت هايی که زمينه ساز اين جنگ اند.  حاکم در منطقه غافل شد استبدادی

جنبش " یٌام القرا"فته خود آخوندهاحکومت هايی چون جمهوری اسالمی که به گ
 دهه زندگی تشاش و تروريسم نه تنها بيش از دواسالمی است و با اغارتجاعی 

 .فالکت باری به ايرانيان تحميل کرده؛ بلکه راه تجاوز نظامی را هم گشوده است
شرايط پيچيده کنونی در خاور ميانه و جهان اين دو مبارزه را توامًا کرده است و 

 . گريزی از آن نيست
 اگر چه ماشين نظامی آمريکا خود را بی رقيب می داند اّما همين که در درون 

 که همه    ،)رئيس جمهور آمريکااشاره به " (مرد سفيد احمق"کتابآمريکا 
آشکار  توطئه ها و فساد را  های گروه حاکم را افشا کرده و پشت پردهچهره 

 در اروپا بيش ده  و يا کتاب تبديل شن پر فروش تري به هفته40 به مدت کند،مي
 ه آغاز افول درصد مردم عليه حکومت آمريکا ايستاده اند؛ خود نشان70 از

  نيست؟ امريکا
دلها را رشد سريع جنبش جهانی برای صلح و دمکراسی و عدالت چنان است که 

 اّما نه آمريکائی و از باال؛ بلکه مردمی و از پائين؛ برای رسيدن به نظمی نوين،
 !به آن نظم دل بسپاريم. روشن می کند

می توان بی تفاوت  جهانی که در آستانه تحوالت عظيم ايستاده است نبرابردر
 !نگفت " هن"  و توحشنشست و به بربريت
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