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دــ جدال ميان اياالت متحده و شرآاي ديگرش 
با جنوب با هم اشتراك منافع دارند اگر شرآاي سه گانه براي مديريت جهاني امپرياليسم جمعي در رابطه 
. دارد ولي در رابطه ي ميان خودشان برخوردهاي به طور بالقوه جدي وجود

ابرقدرت آمريكا با جاري شدن سرمايه براي تغذيه اقتصاد و جامعه انگلي اش ميتواند اقتصاد خود را سر پا 
. واشنگتن استاين نقطه ضعف و ضربه پذيري، تهديدي جدي براي پروژه . نگه دارد

اروپا بويژه و بقيه جهان به طور عام ناچارند يكي از دو گزينه ي استراتژيك را اتخاذ آنند؛ يا مازاد سرمايه خود 
مصرف، سرمايه گذاري و (را در آمريكا سرمايه گذاري آنند تا آسري بودجه آن آشور ) پس اندازهاشان(

. نگه داشته و در آشور خود سرمايه گذاري آنندرا تامين آنند و يا اين مازاد را ) بودجه نظامي
اقتصاددانان رسمي آه از مشكالت ناآگاهند، اين فرضيه پوچ را پيش آشيده اند آه چون جهاني شدن، به 

ديگر نميتواند در ) پس انداز و سرمايه گذاري(اصطالح دولتهاي ملي را از بين برده، عوامل اقتصادي اوليه 
ريه يكسان فرض آردن پس انداز و سرمايه گذاري در سطح جهاني گرچه نظ. سطح ملي مديريت شود

نظريه اي ابلهانه است اما براي توجيه و پيشبرد تامين آسري بودجه آمريكا توسط ديگران بسيار سودمند 
(اين استدالل بيهوده، مورد جالبي از منطق همان گويي . است Tautology است آه مفهوم ضمني نتيجه ) 

. ش فرض آن نهفته استگيري، در پي
پس چرا چنين مزخرفاتي پذيرفته ميشود؟ ترديدي نيست آه گروههاي اقتصاددانان دانشگاهي آه دور و بر 

و نيز چپ پارلماني را گرفته اند، خود قرباني نوعي ) و روسي و چيني(طبقات سياسي دست راستي اروپا 
عالوه بر آن قضاوت سياسي . لي ناميده اماز خودبيگانگي اقتصادي هستند آه من آن را ويروس ليبرا
محتواي قضاوت اين است آه منافع به دست . سرمايه هاي بزرگ فراملي از طريق اين گزينه بيان ميشود

آمده از طريق مديريت نظام جهاني توسط اياالت متحده به نمايندگي از سوي امپرياليسم جمعي بر 
.  آه بايد به خاطر حفظ امنيت جهاني به آمريكا پرداخته شودضررهاي آن ميچربد ــ و اين باج و خراجي است

بنابر اين آنچه مطرح است سرمايه گذاري با بهره اي خوب و تضمين شده نيست بلكه پرداخت باج و خراج 
آشورهاي بسيار فقيري وجود دارند آه آمرشان زير بار قرض خم شده است و به طور دائم ناتوان از . است

آشور بسيار قدرتمندي هم وجود دارد با وام . ع وام هاشان تحت هر شرايطي هستندپرداخت اصل و فر
پايين آورده و از اين طريق بخشي از وام هايش را خنثي ) دالر( ارزش پولش را  عظيم آه اگر الزم ديد بتواند

. آند
مازاد سرمايه .  پايان دهنداين است آه به تزريق خون به اقتصاد اياالت متحده) و بقيه جهان(گزينه ديگر اروپا 

تزريق خون . سرمايه گذاري شده و اقتصادشان بازسازي گردد) اروپا(اين آشورها ميتواند در همان آشورها 
سياست "به آمريكا، اروپاييان را مجبور به پذيرش آن چيزي ميكند آه به زبان مسخ شده اقتصاددانان رسمي 

چرا آه اين آار مازاد سرمايه ها را براي . رآودگرايي ميخوانمخوانده ميشود و من آن را سياست " ضدتورمي
 اقتصادي در اروپا ــ آه هميشه ناچيز  اين سياست موجب ميشود آه بهبود. ميكند آزاد [ به آمريكا]صدور 

ميتواند هم در جهت ) پس اندازها(اين سرمايه هاي مازاد . است ــ به حمايت ساختگي آمريكا وابسته شود
آه به طور همزمان قدرت خريد مردم را بهبود خواهد  تغال در آشورهاي اروپايي به آار افتد ــايجاد اش
ــ و هم ) از طريق بازسازي بعد اجتماعي مديريت اقتصادي آه ويروس ليبرالي داغانش آرده(بخشيد 

اند صرف مخارج و همچنين ميتو. را باال خواهد برد) بويژه در تكنولوژي هاي جديد و پژوهش(سرمايه گذاري 
انتخاب چنين گزينه اي اما به معناي ). براي پايان دادن به برتري مطلق آمريكا در اين زمينه(نظامي شود 

چنين گزينه اي براي . تغيير موازنه قدرت در روابط اجتماعي به نفع طبقات آارگر و زحمتكش خواهد بود
 و اروپا در اساس عليه منافع بخشهاي مسلط تقابل ميان آمريكا. سرمايه هاي اروپا هنوز هم ممكن است

اختالف در درجه ي اول منتج از تفاوت در فرهنگ سياسي . سرمايه هاي آشورهاي مربوطه عمل نميكند
. است

هـ ــ مسائل تئوريك پيشنهادي به دنبال تأمالت پيشين 
ول منابع طبيعي و زير  براي چپا همكاري و رقابت ميان شرآاي امپرياليسم جمعي براي آنترل جنوب ــ

از اين جهت ميخواهم سه نظريه . سلطه آشيدن مردم آن ــ ميتواند از زاويه بينش هاي مختلف تحليل گردد
:  من اهميت دارند مطرح آنم را آه از ديد

سيستم جهاني معاصر آه آن را به صورت امپرياليسم جمعي توضيح دادم آمتر از دوران هاي قبلي  ــ 1
. نيست" پساسرمايه داري"با ماهيت " امپراتوري"اين سيستم يك . ي نيستامپرياليست

ــ در اينجا تعبيري از تاريخ سرمايه داري را پيشنهاد آردم آه اين نظام از همان ابتدا جهاني بوده است؛ 2



. متمرآز است) يعني روابط ميان مرآز و پيرامون(تعبيري آه بر تمايز ميان مراحل مختلف امپرياليسم 

(ــ بين المللي شدن به معناي وحدت نظام اقتصادي از طريق حذف مقررات 3 deregulation و باز شدن ) 
ديروز آزادي تجارت و امروز آزادي (نظريه باز شدن بازارها در اشكال تاريخي و پياپي خود . بازارها نيست
در .  امپرياليسم بوده استهميشه فقط طرح و نقشه ي سرمايه هاي مسلط در دوره هاي معين) انحصارات

واقع اين طرح و نقشه تقريبا هميشه مجبور بوده است خود را با ضرورت هاي موجود آه با منطق داخلي و 
بنابر اين طرح مزبور جز در لحظات خيلي آوتاه . ويژه ي تنظيم آنندگانش خوانايي نداشت سازش دهد

آه توسط قدرت " تجارت آزاد"به طور مثال طرح . پياده شود[ مطابق نقشه]تاريخي هيچگاه نتوانسته است 
موثر ) 1860ــ1880(صنعتي اصلي آن زمان يعني انگليس پيش آشيده شد فقط توانست به مدت دو دهه 

آشاآش و جدال ميان امپرياليست ها را به دنبال داشت ) 1880ــ1980(باشد و از آن پس به مدت يك قرن 
(آه موجب رهايي  de-Linking از يك سو و رهايي آمتر جدي " سوسياليستي"و جدي آشورهاي واقعي ) 

دوره ي آنوني به . از چنبره امپرياليسم گرديد) 1975 و 1955دوران باندونگ ميان (آشورهاي ملي و مردمي 
 آغاز شد و با فروپاشي شوروي به همه 1980هم پيوستن بازارهاي جهاني آه با آغاز نئوليبراليسم از سال 

از هم گسيختگي آه شرايط اخير به .  يافت، احتماال سرنوشت بهتري نخواهد داشتي جهان گسترش
است؛ اصطالحي آه من از " ناآجاآباد دائمي سرمايه"وجود آورده است شاهد گويايي بر ويژگي آن يعني 

.  براي توضيح اين نظام به آار برده ام1990سال 

ه آمريكا بر منطقه پس از فروپاشي شوروي  جايگاه خاورميانه در نظام امپرياليستي؛ سلطـ ـ4
منطقه خاورميانه آه پس از اين شامل بخشهايي از شوروي سابق يعني قفقاز و آسياي مرآزي ميشود، 

چه از نظر استراتژي جغرافيايي و چه جغرافياي سياسي امپرياليسم جايگاهي بسيار مهم و ويژه بخصوص 
ثروت : خاورميانه به سه دليل داراي چنين موقعيتي است. دارداز جهت پروژه آمريكا براي سلطه بر جهان 
و باالخره به اين دليل آه نقطه ي ضعيف و ضربه پذير " دنياي قديم"نفتي آن؛ موقعيت جغرافيايي آن در قلب 

. نظام جهاني است
 دارد و دسترسي به نفت با قيمتي نسبتا ارزان براي اقتصاد قدرتهاي سه گانه امپرياليستي جنبه حياتي

. بهترين وسيله براي تضمين دسترسي مطمئن، آنترل سياسي منطقه خواهد بود
اما اين منطقه به همان اندازه از جهت جغرافياي سياسي اهميت دارد چرا آه در مرآز دنياي قديم قرار دارد 

 تسلط بر اين در زمانهاي قديم.  و ژوهانسبورگ تقريبا يكي است يعني فاصله آن از پاريس، پكن، سنگاپور
. چهارراه اجتناب ناپذير به خلفا اين امتياز را ميداد آه بتوانند از منافع سرشار تجارت راه دور بهره مند شوند

پس از جنگ دوم جهاني اين منطقه آه در جنوب اتحاد شوروي قرار داشت از جهت استراتژي نظامي 
تسلط . تراتژيك اين منطقه را از ميان نبردفروپاشي شوروي نيز اهميت اس. محاصره آن آشور اهميت داشت

آمريكا بر منطقه، اروپا را آه براي تامين انرژي خود وابسته به خاورميانه است به مقام باج گزار تقليل خواهد 
بنابر اين آنترل . وقتي آمريكا بتواند روسيه را تسليم آند چين و هند نيز هميشه ميتوانند مرعوب شوند. داد

هدف پروژه سلطه . نيز گسترش دهد" جهان قديم"آمريكا اجازه خواهد داد دآترين مونروئه را به خاورميانه به 
 به اين سو براي 1945ولي آوشش دائم و پيگير واشنگتن از سال . جويانه اياالت متحده نيز همين است

ياد بياوريم آه به . آنترل اين منطقه با حذف انگليس و فرانسه تا به حال همراه با موفقيت نبوده است
آوشش آمريكا در الحاق منطقه به ناتو از طريق پيمان بغداد چگونه با شكست روبرو شد و يكي از 

دليلش خيلي ساده است؛ چون پروژه ملي و . وفادارترين متحدان او يعني شاه ايران چگونه سرنگون گرديد
. ي مستقيم قرار گرفتبا اهداف سلطه گرانه آمريكا در روياروي) و ايران(مردمي ملت عرب 

جنبش . پروژه ملت عرب اين بود آه قدرتهاي بزرگ را وادارند استقالل دنياي عرب را به رسميت شناسند
 توسط مجمعي از جنبشهاي آزاديبخش مردم آسيا و آفريقا در باندونگ 1955عدم تعهد آه در سال 

ريعا دريافت آه با پشتيباني از اين حرآت اتحاد شوروي س. فرمولبندي شد، قدرتمندترين جريان آن زمان بود
اين دوران در درجه اول زماني به پايان . خواهد توانست نقشه هاي تهاجمي واشنگتن را با ناآامي روبرو آند

رسيد آه پروژه ملي گرايي جهان عرب توان بالقوه اش را در ايجاد دگرگوني واقعي از دست داد و دولتهاي 
. ند و اميد خود را به دگرگوني از دست دادندملي به ديكتاتوري درغلتيد

اين خال راه را براي ورود اسالم سياسي و استبدادگران تاريك انديش خليج فارس يعني متحدين مورد  ايجاد 
 آه  بدين ترتيب اين منطقه در سيستم جهاني به يكي از مناطقي تبديل شد. عالقه واشنگتن باز آرد 

ضربه پذير گرديد و رژيم هاي موجود به دليل نداشتن ) له دخالت نظامياز جم(نسبت به دخالت خارجي 
اين منطقه جزو جاهايي بوده و . مشروعيت قادر به جلوگيري از اين دخالت ها يا ناآام ساختن آن نيستند

هست آه در چارچوب تقسيم بندي جغرافيايي و نظامي آل جهان توسط آمريكا از اهميت درجه اول 
). مانند منطقه آارائيب(دخالت نظامي داده شده است " حق"منطقه اي آه در آن به آمريكا برخوردار است؛ 

.  به اين سو هيچ مانعي بر سر راه چنين دخالتي از سوي آمريكا وجود نداشته است1990از سال 
اسرائيل آمريكا در خاورميانه با همكاري بسيار نزديك دو متحد وفادار و بي قيد و شرط خود يعني ترآيه و 

اروپا از منطقه به دور نگه داشته ميشود و مجبور شده است بپذيرد آه اياالت متحده از منافع . عمل ميكند



برغم وجود عالئم آشكار رنجشي . حياتي و جهاني امپرياليسم سه گانه يعني منابع انرژي آن دفاع آند
 آلي در اين منطقه به دنباله روي از واشنگتن بعد از آغاز جنگ عراق، اروپاييان به طور[ ميان اروپا و آمريكا]

. ادامه ميدهند

نقش اسرائيل و مقاومت فلسطين 
اسرائيل تنها آشور در جهان است آه از پذيرش . توسعه طلبي استعماري اسرائيل چالشي واقعي است

اشد عضو سازمان و از اين رو نبايد حق داشته ب( به عنوان مرزهايي معين سر باز ميزند  مرزهاي آشور خود
 به خود حق ميدهد براي گسترش استعماري خود مناطق 19اين آشور مثل آمريكا در قرن ) ملل باشد

" سرخ پوست"جديدي را تسخير آند و با مردمي آه هزاران سال در آن سرزمين زندگي آرده اند به عنوان 
پايبند قطعنامه هاي سازمان ملل اسرائيل تنها آشوري است آه آشكارا اعالم داشته است آه . رفتار آند
. نيست
آغاز فرو پاشاندن :  هدف را دنبال ميكرد  با توافق واشنگتن طرح ريزي شد چند1965 آه در سال 1967جنگ 

رژيم هاي ملي و مردمي منطقه؛ از ميان بردن اتحاد آنها با شوروي؛ مجبور ساختن آنها به صف عوض آردن 
اسرائيل در . از آردن زمينه جديدي براي گسترش استعماري صهيونيستيو پذيرش مواضع اياالت متحده و ب
 از همان تبعيض نژادي پيروي آرد آه در آفريقاي جنوبي برقرار شده 1967سرزمين هاي اشغالي در جنگ 

. بود
يك جهان عرب . با منافع صهيونيسم گره ميخورد) فراملي(در اينجاست آه منافع سرمايه هاي مسلط 

درتمند و مدرن، حق غرب به چپاول منابع نفتي منطقه را آه براي ادامه ي هدر دادن منابع در ثروتمند، ق
از اين رو قدرتهاي سياسي در آشورهاي . جهت انباشت سرمايه الزم است، زير سئوال خواهد برد

 عرب امپرياليستي سه گانه ــ آه همه نوآران وفادار سرمايه هاي مسلط و فراملي اند ــ خواهان جهان
. مدرن و قدرتمندي نيستند

اين اتحاد نه . بنابر اين اتحاد ميان قدرتهاي غرب و اسرائيل بر پايه هاي استوار منافع مشترك آنها قرار دارد
در " البي يهوديان"نتيجه ي احساس گناه اروپاييان از جنايات نازي ها عليه يهوديان است و نه مهارت 

درتها اگر احساس ميكردند آه توسعه طلبي استعماري و صهيونيستي اين ق. سوءاستفاده از اين احساس
به منافع آنها لطمه وارد ميكند، به سرعت وسايلي پيدا ميكردند تا بر اين احساس گناه فائق آيند و اين البي 

نبايد ساده لوحانه فكر آرد آه افكار عمومي در آشورهاي به اصطالح دمكراتيك باعث اين . را بي اثر آنند
اسرائيل توان . ما خوب ميدانيم آه افكار عمومي مردم را هم ميشود دستكاري آرد. موضع گيري است

يوگسالوي، عراق و آوبا به آار گرفته  تحمل محاصره ي اقتصادي بسيار معتدل تري از نوع آنچه آه در مورد 
ها اراده آنند، سر عقل بنابر اين اگر اين آشور. شده را حتي به مدت بيش از چند روز هم نخواهد داشت

اما چنين خواسته و . آوردن اسرائيل و فراهم ساختن شرايط يك صلح واقعي آار چندان مشكلي نخواهد بود
. وجود ندارد) از سوي آشورهاي غرب(اراده اي 

، انورسادات رئيس جمهور مصر اظهار داشت آه چون اياالت متحده 1967مدت آوتاهي پس از پايان جنگ 
الزم است رابطه با شوروي را قطع و خود را ) اصطالحي آه او به آار برد" ( آارتها را در دست داردنود درصد"

ادعاي سادات اين بود آه با اين آار ميشود از واشنگتن خواست آه بر اسرائيل . در جهان غرب ادغام آنيم
هاي راهبردي شبيه اين از سوي در وراي ديدگاه. به اندازه ي آافي فشار وارد آورد تا اين آشور سر عقل آيد

سادات ــ آه سير حوادث بي پايگي آنها را ثابت آرد ــ افكار عمومي در جهان عرب تا حد زيادي توان درك 
ديناميك گسترش سرمايه داري در سطح جهاني را نداشت و از آن بدتر قادر به تشخيص تضادها و ضعفهاي 

 فهميد آه منافع درازمدتش اقتضا ميكند با دويست  ب خواهدروزي غر"آيا هنوز گفته نميشود آه . آن نبود
» ميليون عرب روابط حسنه داشته باشد و اين روابط را قرباني پشتيباني بي چون و چرا از اسرائيل نكند؟

مورد بحث آه همان مراآز امپرياليستي سرمايه است، » غرب«مفهوم ضمني چنين ديدگاهي اين است آه 
رن و پيشرفته است و قصد ندارد اين آشورها را ناتوان و توسري خورده نگه دارد ــ و خواهان جهان عربي مد

.حمايت از اسرائيل براي انجام اين قصد آامال مفيد است
سال (راهي آه دولت هاي عرب ــ به استثناي سوريه و لبنان ــ برگزيدند و از طريق مذاآرات مادريد و اسلو 

 نقشه امريكا مبني بر به اصطالح صلح واقعي را بپذيرند، نميتوانست به آنجا آشانده شدند آه) 1993
آريل شارون . نتايجي جز آنچه ديده ايم به بار آورد، يعني تشويق اسرائيل به تحكيم پروژه توسعه طلبانه اش
ه اي براي با رد آشكار قرارداد اسلو صرفا آنچه را ثابت ميكند آه از پيش واضح بود ــ اين آه اين قرارداد پروژ

.صلح واقعي نبود بلكه هدفش آغاز مرحله جديدي از توسعه طلبي صهيونيستي است
] به مردم اين سامان[اسرائيل و قدرتهاي پشتيبان نقشه اش در غرب شرايط يك جنگ دائم در منطقه را 

. م ميبخشداين حالت جنگ دائم نيز به نوبه خود رژيم هاي استبدادي در منطقه را تحكي. تحميل آرده اند
چنين انسدادي بر سر راه هرگونه امكان تحول دموآراتيك در جهت بازسازي، آشورهاي عرب را تضعيف 

ميكند و بدين سان اتحاد ميان سرمايه هاي مسلط و استراتژي سلطه طلب اياالت متحده را تحكيم 
ا در خدمت منافع مشترك اتحاد ميان اسرائيل و امريك: بدين ترتيب حلقه ي مرگبار تكميل ميشود. ميبخشد

.هر دو شرآت آننده در اين اتحاد مرگبار است



 به آار گرفته شد در ابتدا اين تصور را به وجود آورد آه قادر 1967سيستم تبعيض نژادي آه پس از سال 
آنترل زندگي روزمره مردم در مناطق اشغالي توسط سرآمدان وحشت زده : است به اهداف خود دست يابد

جبهه نجات بخش فلسطين آه پس از .  بورژوازي تجاري آن و به قرار با تاييد مردم فلسطينفلسطيني و
از منطقه به دور رانده شده بود، از محل تبعيد خود در تونس دور ) 1982(حمله ي ارتش اسرائيل به لبنان 

.افتاده به نظر نميرسيد بتواند اشغال صهيونيستي را مورد سئوال قرار دهد
اين جنبش نشان دهنده ظهور توده هاي .  با شدت هرچه تمامتر آغاز شد1987اضه در دسامبر اولين انتف

انتفاضه با . مردم و بويژه فقيرترين بخش هاي آن در محدوده اردوگاه هاي پناهندگان فلسطيني در صحنه بود
ن متوسل به اسرائيل در برابر آ. سازماندهي سيستماتيك نافرماني مدني، قدرت اسرائيل را فلج آرد

خشونت وحشيانه شد اما نه قادر شد قدرت موثر پليسي خود را اعمال آند و نه طبقات متوسط وحشت 
برعكس انتفاضه خواهان برگشت جمعي نيروهاي سياسي . زده فلسطيني را دوباره به قدرت رساند

اي رهايي خلق تبعيدي، تشكيل سازمانهاي جديد محلي و پايبندي طبقات متوسط به مبارزه اي جدي بر
انتفاضه توسط نسل جوان ــ شباب االنتفاضه ــ برانگيخته شد و در ابتدا در چارچوب رسمي . فلسطين گرديد

چهار . سازمان آزادي بخش قرار نداشت اما در عين حال به هيچ رو رقابت خصمانه اي هم با آن نداشت
، جبهه دمكراتيك براي رهايي فتح به رهبري ياسر عرفات(بخش تشكيل دهنده سازمان آزادي بخش 

به انتفاضه پيوستند و به اين دليل مورد ) فلسطين؛ جبهه خلق براي رهايي فلسطين و حزب آمونيست
اخوان المسلمين آه به دليل بي عملي در سالهاي قبل . قرار گرفتند) شباب(تاييد بخش وسيعي از جوانان 

، با ) به وجود آمد1980آه در سال (جهاد اسالمي به حاشيه رانده شده بود به رغم برخي عمليات توسط 
. اعالم وجود آرد1988نامي جديد ــ حماس ــ در سال 

از جمله (به دنبال ظهور عالئم از نفس افتادن انتفاضه پس از دو سال و تشديد سرآوب خشونت بار اسرائيل
) عاش آارگران فلسطينيآاربرد اسلحه آتشين عليه آودآان و بستن خط سبز براي قطع وسيله امرار م

دور اول مذاآرات در مادريد . را امريكا به دست گرفت» مذاآرات«ابتكار اين . آماده شد» مذاآرات«صحنه براي 
اين توافق ها به . منجر گرديد) 1993(آغاز شد و سپس به به اصطالح توافق هاي صلح اسلو ) 1991(

(تبديل آن به حكومت موقت فلسطيني سازمان آزاديبخش اجازه بازگشت به مناطق اشغالي و  Palestinian 
Authority .ميداد) 

و ادغام قطعي آن به خاك اسرائيل » بانتوستان«قرارداد اسلو هدفش تبديل مناطق اشغالي به يك يا چند 
حكومت فلسطين در اين چارچوب فقط يك حكومت دروغين و ساختگي ــ مانند بانتوستان ــ و در واقع . بود

.راي نقشه صهيونيستي بودوسيله اج
جبهه آزادي بخش ــ آه اآنون حكومت فلسطين خوانده ميشد ــ پس از بازگشت به فلسطين توانست نظم 

را آه هماهنگ آننده انتفاضه » شباب«خود را برقرار آند اما با وجود ابهاماتي، اين حكومت بخش وسيعي از 
در آن )  درصد80( آه فلسطيني ها وسيعا 1996ال بود در ساختار جديد خود جذب آرد و با همه پرسي س

.شرآت آردند، به خود مشروعيت بخشيد
با اين همه دولت . اآثريت بزرگ اين راي دهندگان ياسر عرفات را به عنوان رئيس جمهور دولت جديد پذيرفتند

ل، دولت امريكا و بر سر اين دو راهي آه آيا وظائفي را آه اسرائي: جديد در پرده اي از ابهام باقي ماند
اروپائيان به او محول آرده بودند انجام خواهد داد ــ اداره نوعي بانتوستان ــ يا به مردم فلسطين آه از 

پذيرش چنين شرايطي سر باز ميزدند خواهد پيوست؟
 وقتي آه آشكار شد مردم فلسطين پروژه بانتوستان را نخواهند پذيرفت، اسرائيل تصميم گرفت قرارداد اسلو
. را ــ آه خودش مفاد آن را ديكته آرده بود ــ زير پا گذارد و متوسل به خشونت نظامي عريان و بي پرده گردد

با آمك دولت حزب آارگر  (1998عمل تحريك آميز شارون، اين جنايتكار جنگي در اماآن مقدس در سال 
و (نايتكار به رياست دولت اسرائيل و انتخاب پيروزمند همين ج) اسرائيل آه تانكها را در اختيار او گذاشت

.موجب آغاز انتفاضه دوم گرديد آه هنوز ادامه دارد) چون شيمون پرز با اين دولت» آبوتراني«همكاري 
آيا اين دور از مبارزه در راه رها ساختن مردم فلسطين از تسليم به تبعيض نژادي صهيونيستي به پيروزي 

اما به هر رو خلق فلسطين اآنون صاحب يك جنبش آزادي . زود استخواهد رسيد؟ قضاوت در اين باره هنوز 
.بخش ملي واقعي است

گرچه واقعيت دولت هاي تك حزبي . (اين جنبش از شيوه آار تك حزبي پيروي نميكند و همگون هم نيست
جنبش فلسطين افراد و بخشهايي در درون خود دارد آه شخصيت ). هميشه پيچيده تر از اين بوده است

د، بينش خود نسبت به آينده و از جمله ايدئولوژي و طرفداران پيكارگر خود را مستقل نگه ميدارند؛ در عين خو
.حال آه خوب ميدانند چگونه در رهبري مبارزه با هم همكاري آنند

نقشه امريكا براي خاورميانه 
وروي، به اياالت متحده افول رژيم هاي ناسيوناليستي و مردمي در منطقه و از ميان رفتن پشتيباني ش

.فرصت داد تا نقشه خود را در منطقه پياده آند
بنابر اين دولت امريكا براي . آنترل منطقه بي ترديد سنگ بناي نقشه واشنگتن براي سلطه بر جهان است

تضمين اين آنترل چه تصوري در سر دارد؟ اآنون يك دهه از زماني ميگذرد آه واشنگتن طرح پياده آردن 



را پيش آشيده است؛ طرحي آه در آن برخي آشورهاي خليج فارس » بازار مشترك خاورميانه« مرموز پروژه
در اين ميان اسرائيل هم . سرمايه تامين خواهند آرد در حالي آه آشورهاي عربي آار ارزان تامين ميكنند

 و منت گذار را بازي آنترل و برتري تكنولوژيك خود را حفظ خواهد آرد و هم نقش ميانجي گر صاحب اختيار
اين طرح توسط آشورهاي آناره جنوبي خليج فارس و مصر پذيرفته شد اما با مخالفت . خواهد آرد

بنابر اين الزم بود آه سه رژيم اخير سرنگون شوند تا اين طرح . آشورهاي سوريه، عراق و ايران روبرو شد
.تا حال دولت عراق سرنگون شده است. بتواند پياده شود

ر اين سئوال اين است آه چه نوع رژيم سياسي بايد در آنجا روي آار آورده شود تا بتواند با اين طرح بناب
واقعيت اين است آه واشنگتن سخت . ميشنويم» دمكراسي«در تبليغات واشنگتن صحبت از . موافقت آند

تاده و عوام زده مشغول نشاندن رژيم هاي استبدادي تاريك انديش به جاي استبدادهاي آهنه، از مد اف
و اين عمليات زير پوشش ياوه گويي هايي از نوع احترام به ويژگي هاي فرهنگي اقوام و ملل (پيشين است 
اسالمي آه قادر باشد اوضاع (برقراري اتحاد مجدد با به اصطالح اسالم سياسي اعتدال گرا). انجام ميشود

ها صرفا آساني هستند »تروريست«آنترل آند ــ و را با آارآيي آافي براي جلوگيري از جريانات تروريستي 
با اين . هم اآنون محور فعاليت هاي سياسي واشنگتن را تشكيل ميدهد) آه تهديدي عليه امريكا باشند

.چشم انداز است آه امريكا در صدد سازش با رژيم هاي استبدادي آهن در نظام اجتماعي خاورميانه است
ــ «افتادن پروژه امريكا، پروژه خود را اختراع آردند و آن را اروپاييان در رويارويي با راه  مشارآت اروپايي 

هدفش نيز . اين پروژه قطعا طرحي بزدالنه و آآنده از زياده گويي هاي نامفهوم بود. خواندند» مديترانه اي
نشانه ي حذف آشورهاي خليج از گفتمان اروپايي ــ مديترانه اي . سازش آشورهاي عربي با اسرائيل بود

اذعان اروپاييان به اين مسئله بود آه مديريت و آنترل آشورهاي اخير در حيطه مسئوليت انحصاري 
.واشنگتن است

تفاوت آشكار ميان جسارت بي باآانه پروژه امريكا و ناتواني پروژه اروپا نشانه خوبي بر اين واقعيت است آه 
ت مشترك و همكاري در تصميم گيري ها به شكلي در استراتژي آتالنتيك گرايي هيچ جايي براي مسئولي

توني بلر آه نقش مدافع ساختن . آه اياالت متحده و اروپا را در جايگاهي مساوي هم قرار دهد وجود ندارد
دنيايي يك قطبي به خود گرفته است، بر اين پندار است آه ميتواند چنين گزينه اي را توجيه آند چرا آه به 

نخوت واشنگتن هر روز آشكار . ي بر پايه اين اشتراك منافع ادعايي قرار خواهد گرفتنظر او آتالنتيك گراي
ميكند آه اين، اميدي واهي بيش نيست؛ حتي اگر فرض آنيم آه اين ادعاي توني بلر از همان ابتدا 

مورد اين گفته واقع بينانه استالين در . آوشش خائنانه اي براي فريب افكار عمومي اروپاييان نبوده است
. دقيقا در مورد سردمداران امريكا صدق ميكند» نميدانند آجا الزم است توقف آنند«نازي ها مبني بر اين آه 

توني بلر به اميدهايي دل ميبندد آه درست شبيه اميدهاي موسوليني است، او هم فكر ميكرد با اميدهاي 
.اين نوع ميتواند هيتلر را آرام آند

ي اروپاييان امكان پذير است؟ آيا چنين گزينه اي دارد شكل ميگيرد؟ آيا سخنان آيا انتخاب راه ديگري برا
آه او به قرار به درستي فكر ميكند به معناي سلطه ( » يك قطبي و آتالنتيكي«شيراك در مخالفت با جهان 
 براي خبر از تشكيل جهان چند قطبي و پايان دادن به آتالنتيك گرايي ميدهد؟) جويي يك جانبه امريكاست

تحقق چنين امكاني در درجه اول الزم است آه اروپا خود را از گردابي آه در آن لغزيده و ميتواند او را در خود 
.فرو برد، برهاند

گرفتار در گرداب ليبراليسم : ــ پروژه اروپايي5
پايي اين محدوديت ديدگاهي دولت هاي ارو. دولت هاي اروپايي همگي تسليم تزهاي ليبرالي شده اند

با زائل (يكي عامل اقتصادي : معنايي جز نابود آردن پروژه اروپايي توسط دو عامل تضعيف آننده ندارد
با از بين (ديگري سياسي ) ساختن امتيازات اتحاد اقتصادي اروپا و حل آردن آن در جهاني شدن اقتصاد

پروژه آتالنتيك . وپايي وجود ندارددر حال حاضر عمال هيچ پروژه ار). رفتن خودمختاري سياسي و نظامي اروپا
.زير فرماندهي امريكا جاي پروژه اروپايي را گرفته است) و در نهايت سه جانبه(شمالي 

بعد از جنگ دوم جهاني، اروپاي غربي توانست عقب ماندگي اقتصادي و تكنولوژيك خود را نسبت به امريكا 
آينه توزي هاي خشونت باري آه بخشي از  تهديد شوروي برطرف شد و 1989پس از سال . جبران آند

سه آشور اصلي قاره اروپا ــ فرانسه، آلمان و : تاريخ اروپا در صد و پنجاه سال گذشته بود نيز از ميان رفت
تمام اين تحوالت به نظر من مثبت و سرشار از امكانات بسيار . روسيه ــ به نوعي آشتي دست يافتند

ين تحوالت در چارچوب زيربناي اقتصادي صورت ميگيرد آه بر پايه اصول آشكار است آه آل ا. مفيدي هستند
 توسط سازش تاريخي سوسيال 1980اما اين ليبراليسم تا دهه . امپرياليسم تجديد ساختار يافته

دموآراسي ــ آه سرمايه ها را مجبور آرده بود خود را با خواستهاي عدالت اجتماعي آه توسط طبقه آارگر 
تحوالت بعدي در چارچوب اجتماعي تازه اي آه از ليبراليسم ضد . طبيق دهد ــ تعديل ميگرديدابراز ميشد ت

.اجتماعي نوع امريكايي الهام ميگرفت صورت گرفت
فطرت و سرشت گزينه ليبرالي در اساس و . اين چرخش آخر، جوامع اروپايي را در بحراني چند بعدي فرو برد

اين بحران با دنباله روي آشورهاي اروپايي از الزامات اقتصادي . بي آم و آاست بحران اقتصادي است
اروپا تا حال رضايت داده است آسري بودجه امريكا را به ضرر منافع خود : پذيرش رهبري امريكا وخيم تر شد
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عالوه بر آن يك بحران اجتماعي وجود دارد آه با افزايش مقاومت و مبارزه توده هاي مردم عليه . تامين آند
و باالخره مواجه با آغاز بحراني سياسي هستيم، و آن . امدهاي مرگ آور گزينه ليبرالي، تشديد ميگرددپي

هم خودداري اروپا در متحد شدن با امريكا و پذيرش اين خواست او ــ الاقل به طور بي چون و چرا ــ براي 
.است» جنوب«جنگي بي پايان عليه آشورهاي 
آخرين جنگ عليه عراق (رديد احساسات عمومي مردم را برانگيخته استجنگ هاي دست پخت امريكا بي ت

و حتي برخي دولتها، ابتدا دولت فرانسه و سپس آلمان، روسيه و ) احساسات عمومي جهان را برانگيخت
ولي اين واقعيت بر جاي ميماند آه همين دولتها حاضر نيستند هم پيماني . چين نيز به مخالفت برخاستند

اين تضاد اساسي به هر رو بايد عمل شود؛ يا بايد . ود به ضرورت هاي ليبراليسم را رها آنندوفادارانه خ
اينان به خواستهاي واشنگتن گردن نهند و يا به طور واقعي خود را از اين وابستگي رها ساخته و به آتالنتيك 

.گرايي پايان دهند
تا زماني آه اتحاد سياسي :  اين است آهنتيجه گيري سياسي عمده اي آه از تحليل خود ميخواهم بكنم

تعيين آننده بلوك هاي در قدرت بر محور سرمايه هاي مسلط و فراملي قرار داشته باشد اروپا نميتواند از 
فقط در صورتي آه مبارزات اجتماعي و سياسي بتوانند محتواي اين بلوك بندي . آتالنتيك گرايي فراتر رود

تحميل ] به دولت هاي اروپايي(سازش هاي تاريخي جديدي ميان سرمايه و آار را تغيير دهند و ) اتحادها(ها
آنند آن گاه اروپا خواهد توانست از واشنگتن فاصله بگيرد و در نهايت به پروژه اروپايي مجال تجديد حيات 

.دهد
آار تحت چنين شرايطي اروپا هم چنين خواهد توانست ــ و حتي بايد ــ در سطح بين المللي دست به 
برقراري روابطي با شرق و جنوب گردد آه با آن چه ضرورت هاي انحصاري امپرياليسم جمعي ميطلبد 

. اتخاذ چنين مسيري آغاز شرآت در راهپيمايي طوالني به فراسوي سرمايه خواهد بود. متفاوت خواهد بود
يا آن آه اروپايي ) نچپ به معناي واقعي و جدي آ(به عبارت ديگر اروپا يا به جنبش چپ خواهد پيوست 

وجود نخواهد داشت


