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 ح .مليحه:  ازبرگردان

  ٢٠١٣ اگست ٣٠

 
  عليه سوريهامريکا ۀبررسِی داليِل جنگ افروزِی اياالِت متحد

 

 و متحدان امريکا گذشته باعث شد تا ۀ توسِط دولِت سوريه عليه مردم در ھفتکيميائیھای  ادعای استفاده از سالح

 که بايستی چنين جنگِ ئیھا در ھمين راستا رسانه. تر در مورِد حمله به سوريه اقدام کنند اش ھر چه سريع یئاروپا

 .ندا سخت مشغول کار،منفوری را برای عموم پوشش دھند

 ھستند که   مختلفھای  بھانه ھای اثبات نشده و ای از دروغ داليِل رسمِی اعالم شده برای اين حمله  در واقع مجموعه

 .ش ريخته شدهھاست طرح  است که مدتشان توجيه کردِن سياستی  ھدف

ھای  د و بحران اقتصا–داليِل واقعِی اين جنگ فقط در صورتی قابِل درک ھستند که از ديدگاِه جغرافيای سياسی 

اش و تمامی دنيای امپرياليست به عنواِن يک سيستِم واحد به آن   ی  و ديگر شرکای سرمايه دارامريکااجتماعِی 

 .نگريسته شود

ست که از زماِن  ئیھا  طوالنی مدِت حمله به سوريه يکی ديگر از قدم  از ديدگاِه جفرافيای سياسی طرحِ :اولين دليل

طرحی برای کوبيدِن ميِخ قدرت  .کرده است  واشنگتن به آن فکر می١٩٩١ِر شوروی در سال فروپاشِی اتحاِد جماھي

اش در دنيای اقتصاد  مواجه   با  خطِر از دست دادن قدرت مطلقهامريکا ۀ که اياالت متحدئیجا از آن. از طريِق جنگ

 ۀ بخِش مشاور١٩٩٢ از ھمان سال .ش را راِه حِل نظامی دانسته قدرتۀبوده بھترين راِه حل برای تحکيِم دوبار

 بر مبنای جلوگيری از ھر قدرتی امريکا ۀھای امنيتِی پنتاگون خاطر نشان کرده بود که سياسِت اياالِت متحد طرح

دستی در جنگ   پيشۀ نيز بر پايامريکا امنيِت ملِی ٢٠٠٢از سال .  محسوب شودامريکااست که بتواند رقيبی برای 

 .بوده استبرای حصول به اين ھدف 

ً ۀچھر  در جھان برخاسته از سياسِت واشنگتن در حفِظ  قدرِت استيالی خود نه تنھا بر خاوِر امريکا نظامِی  تماما

 . است ھای اوراسيا ميانه که بر کِل سرزمين

 –يست ستراتژيست امپريال–ھای اواخِر قرِن نوزدھم و اوايِل قرِن بيستم سر ھالفورد مکيندر  ھای اخير نوشته در سال

   پنتاگون و سيا شده است –سازاِن وزارِت کشور  دوباره يکی از متوِن اصلی برای خِط مشی
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 ندرچه مکي آنھا به چاپ رسيده که به بررسیِ  گاھی در اين سال و دانشکتب و مقاالِت بسياری در مجالِت علمی

.  دارددان تا مرزھای غربِی چين امتدالمامنطقه ای که از مرزھای شرقِی .  پرداخته اند،ناميده"   جزيره–جھان "

 .اش بر خوردار است یئ و متحداِن اروپاامريکارسد از اھميِت خاصی برای  ای که به نظر می منطقه

  :دست آمده نشان می دھد چه از مطالعاِت اخير بهآن

بدين دليل که برای . ھای ستراتژيِک غرب قرار گيرد  وسيِع اوراسيا بايستی درمرکِز توجِه برنامهۀاين منطق " 

) جغرافيای سياسی( و متوقف کردِن رونِد نوظھوِر اضمحالِل غرب شناخِت بھتر از روابط ژئوپولتيِک  معکوس

 " .  ستجا بسيار ضروری ھای ھماھنگ در آن  و تالش ھا اوراسيا و نزاع

 که مانع اين ستراتژی ئیھا  قدرت اشود که بتواند ب  قدرت برتر بودن زمانی محقق می  امپرياليستیِ بنابراين ستراتژیِ 

 . بجنگد،ھستند

 .ناپذير است دار با روسيه و چين اجتناب ھای دامنه مکش به ھمين منظور برای تسلط بر اوراسيا کش

 امريکا ۀ اياالِت متحدۀوسيل خاورميانه و آسيای مرکزی که به– در بالکان کارانهھای تجاوز   جنگ١٩٩٠ۀاز دھ

 .چون و چرای اياالت متحده بر تمامی جھان را رقم زده اند يای تسلِط  بیؤی بخشی ازرگت شده بودند ھمھداي

 ھا نفر و محتمالً  جنگی که بھايش جاِن ميليون.  جھانی جز با جنگ محقق نخواھد شدۀواقعيت اين است که سلط

 .ندھراسا  واشنگتن را از درگير شدن در جنگ نمیئیالبته چنين بھا.  زمين استۀنابودِی کر

آميز باشد ولی تاريخ شاھِد ادولف ھيتلر ھم بوده که البته در مقاِم مقايسه اھداِف   امپرياليسم شايد جنونۀستراتژی سلط

 . بوده استامريکاھای امپرياليسِت  ژئوپولوتيِک او بسيار محدودتر از جاه طلبی

لمان فقط سازمان دادِن ابرای : "  نوشتريکاام ساِل پيش تروتسکی در تحليِل سيِر تکاملِی امپرياليسِم ٨٠نزديک به 

 ".ھی کند ا را سازماند بايد تماِم دنيامريکا ۀاروپا مطرح بود ولی اياالِت متحد

ھای امپرياليستِی خود بھترين راه   برای سيراب کردِن جاه طلبیئیھای اروپا ت گونه که در حاِل حاضر نيز قدر ھمان

 امريکا ھا اميدوارند که از طريِق شراکت در تجاوزاتِ  آن. دانند ھای پنتاگون می شان با برنامه ۀ را گره خوردن آيند

  .ھای فرانسه در افريقا است  جنگ ھای خود نيز مھِر قانونی بزنند وشاھِد اين امر نيز بر چپاول

 

 اقتصادی: دليِل دوم

دنيای . پس از آن رکوِد عظيِم جھانی به سر می بردھايش  بحران ترين  داری در پنجمين سال از عميق دنيای سرمايه

.  استانداردھای زندگی شده استۀرحمان کاری و سقوِط  بی  نرخ باالی بی–داری باعِث رکوِد اقتصادی  سرمايه

) ھای جھانی  سقوِط ارزِش پول و تشديِد رقابت–ھمراه با قروِض سر به فلک کشيده (اقتصادی   موقعيِت  ھرچه

 .کند تری را مطالبه می پرواتر و خشن ھای خارجِی بی  به ھمان ميزان سياستتر شود وخيم

ھای امپرياليستی از طريِق  چرا که قدرت.  منجر به جنگِ جھانی دوم شد١٩٣٠ ۀرکوِد عظيِم جھانی مربوط به دھ

 ٢٠٠٨ از سال به ھمين منوال بحراِن عظيمی که. گشتند داری می دنباِل راِه حلی برای امراِض سرمايه جنگ به

) ماليات(ھای مالِی  اشکاِل مختلِف اقتصاِد انگلی که با پروسه. دھد شروع شده ما را به جنگِ جھانِی سوم سوق می

آيد  جھانی ھمراه شده و در آن ثروِت بخِش کوچکی از اجتماع از بريدِن گوِش بخِش عظيِم جامعه حاصل می

رحمانه به   که او را از طريِق جناياِت بیئیھا سياست. ابديی ھای طبيعِی خود را در سياسِت خارجی م مکمل

 .کند مقصدش نايل می
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که روسيه و چين از حِق   شورای امنيت و در حالیۀ سازماِن ملل را به کناری رانده و بدون اجازاياالِت متحده عمالً 

حبشه در سال  ھاجِم ديکتاتوِر ايتاليا به  ت تر از و اين اقدام حتا بيش. کند اند اقدام به جنگ می وتوی خود استفاده کرده

 .زند به اعتباِر اين سازمان خدشه می١٩٣٥

 

  :دليِل سوم

ھای اجتماعی و تقابِل  رو ھستند که حاصِل نابرابری ھای شديِد اجتماعی روبه  تمامِی کشورھای امپرياليستی با بحران

دترين افراد نزديک به سه چھارِم ثروِت جھان را در من  که ده درصد از ثروتئی جا–در اياالِت متحده . طبقاتی است

 شھروندان مجبور به تحمِل باِر –دست دارند و يک درصِد صدرنشين نيمی از اين ثروت را در انحصاِر خود دارند 

 .رحمانه ھستند بی سنگيِن شرايِط 

گی  شکالِت شغلی و استانداردھای زند و مئیھای اروپا ھای فزاينده ما بيِن قدرت  اروپا در ميان تنشۀدر اروپا اتحادي

در اروپا ھم ھمان منوال ادامه دارد ھر چه . اش در فروپاشِی اجتماعِی يونان قابِل مشاھده است شود و نمونه خرد می

ھای برون مرزی برای  تر به سياست  بيشئیھای اصلِی اروپا تر شود قدرت  بيشئیھا بين دوِل اروپا مکش  کشۀدامن

 .کنند  اين مخمصه تمايل پيدا میبيرون رفتن از

ای برای پريشان کردِن اذھاِن عمومی استفاده   وسيلهۀتر به جنگ به مثاب تر و بيش ھای امپرياليستی ھر چه بيش قدرت

 .شان عليه مردم جلوگيری کنند گذر از افشای جرايمِ  تا شايد از اين ره. برند می

.  در ارتباط است»ادوارد سنودن«گرِی ءای سياسی ناشی از افشاھ بندِی اين جنگِ اخير اشکارا با بحران ن زما

شان پرده  ن  عليه شھروندائیھای اروپا  اياالِت متحده و قدرتۀگريی که پرده از جاسوسِی غير قانونی و گستردءافشا

 .برداشت

 و ء افشا شوند برای  میھا ابزاری  آٰن .برن  فکران نيز به عنواِن ابزار بھره می جنگ افروزاِن امپرياليست از روشن

 .مصرف و مخرب ِ جنگ ھای بی ھای اجتماعی در ميان کانال تنش 

داری در سِر ميزھای جنگ  ھای سرمايه رفِت خويش را از بحران راِه برون  حاکم ۀآموزد که طبق اما قرِن بيستم می

 .اند ھا بوده و به قماِر بدی دست زده ھای تاريخی عليه آن ابند که شرط بندیيی ھا در م رفته رفته آن. جست وجو نکند

به . تری را رقم خواھد زد چون جنگِ عراق و افغانستان فقط و فقط  مرگ و رنج در ابعاِد گسترده جنگِ سوريه ھم

تر خواھد  بار نزديک  بشری را به وقايِع مصيبتۀتری دامن خواھد زد و جامع ھای اقتصادی و سياسِی بيش بحران

 .کرد 

 امريکادارِی  گِی سرمايه ورشکس  بر  بلکهوِر کوچک نه تنھا بر سبعيت اندازِی جنگ عليه يک کش  راهدر عيِن حال

 .دھد و اروپا و کِل سيستِم جھاِن مبتنی بر استثمار و غارت شھادت می

 ۀ متحدانۀزداری و امپرياليسم از طريِق مبار تر پايان دادن به قدرِت سرمايه ھای بيش ريزی ن  از خوئیتنھا راِه رھا

 . کارگر برای پيروزِی انقالب سوسياليستِی جھانی استۀطبق 

 

28 August 2013 

  : خذأم
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