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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ اگست ٠۴

  

  امپرياليسم امريکا جھت برقراری ھژمونیۀايران و سياست دوجانب
  » ھژمونیۀقوق بشر و بحث دربارامريکا، ح«: ارائه شده به کنفرانس

  ٢٠١٧، جوالی ٢ تھران، -حمايت شده توسط انجمن مطالعات جھانی ايران

  

  :مقدمه

  که  اين، در خاورميانه و جنوب آسيا بر مبنای چندين پيامد مھم شکل گرفته استامريکاسياست 

  .ست  نيروی ھژمون در جھانامريکاامپرياليسم ) ١

 –سوريه، لبنان ( در خاورميانه بر محاصره، سرنگون کردن و نابودی متحدان ايران يکاامرسياست امپرياليستی )  ٢

، قطر و يمن با ھدف سرنگونی دولت و برقراری يک رژيم دست نشانده در تھران )مليشای شيعه(، عراق )حزب هللا

  .متمرکز شده است

را جھت محاصره و انزوای چين و روسيه به  واشنگتن ئیبرگرداندن ايران به وضعيت رژيم دست نشانده، ھدف نھا) ٣

  و باالخره،. برد پيش می

 فلسطين، از جمله اورشليم آسان خواھد شد، و تل آويو به عنوان ئیبا سرنگونی جمھوری اسالمی ايران، فتح نھا) ۴

  .گردد ی فائق در خاورميانه برقرار میئقدرت منطقه 

  

  واشنگتن جھت ھژمونی» دوجانبه«سياست 
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ھای نظامی و ايدئولوژيک تکيه  ، ترکيب و آميزه ای از حربهسياست دوجانبه بر روی يک امريکاک تراتيژيسطراحان 

  .کنند می

 حمله و فتح ھر - » تاکتيک سالمی« معروف به – متکی بر قطعه قطعه کردن خاورميانه امريکا نظامی ستراتيژی

 امريکاموفقيت يا شکست نظامی . ی اسالمی ايران سياست حاکميت ملی و استقالل جمھورازجملهست،  کشور و دولتی

، عربستان سعودی و اسرائيل از ھمه امريکا.  اش ئی و اروپائیفريقاای، شمال ئ خاورميانه  متحدانبستگی دارد به

ھای مذھبی در داخل و  چنين مکان ھای تروريستی که به دانشمندان، نمايندگان منتخب و رھبران نظامی ايران، ھم گروه

  .نمايند ج از ايران حمله کنند، حمايت میخار

 جھت بی ثباتی و تضعيف اخلیھای د دھی نيروی  شامل رخنه در و سازمانامريکا  ايدئولوژيک وسياسی ستراتيژی

  .ست ايرانمتحدان خارج از کشور امنيت داخلی، توان دفاعی و 

  :ست از جنگ ايدئولوژيک متشکل

   کشور؛  و ۀی، قومی، طبقاتی و مذھبی جھت تضعيف ثبات و تجزيئبھره برداری از اختالفات منطقه ) ١ (

  . دستان امپرياليستی تبديل ساختن منتقدان مشروع اجتماعی و احزاب مخالف سياسی به ھم)  ٢(

فکران و ھنرمندان ايرانی طراحی  آکادميک ھا، روشن/حمالت ايدئولوژيک جھت جلب توجه آن نويسندگان، دانشگاھيان

، )*١٩۵۴عليه مصدق در سال ( در ايجاد کودتای خونين امريکا امپرياليسم ۀدھند تاريخ و گذشت  ترجيح میشده اند که 

و حمالت تروريستی اسرائيل و ) ١٩٨٨ تا ١٩٨٠از سال ( صدام حسين ۀ نيابتی از طريق حمل راه اندازی جنگ

  .را ناديده بگيرند ھای مورد حمايت ديکتاتور سابق عراق  چنين تروريست عربستان سعودی و ھم

رژيم ( رژيم تغيير» انقالب رنگی«اصطالح ه  در روند انتخابات ايران طراحی شده بود تا بامريکا تبليغاتی ۀمداخل

ه  را ترويج کند که جھت صعود خود به قدرت، بئیھا، احزاب طرفدار غرب و کانديدھا مورد حمايت نئوليبرال) چنج

گوناگون » حقوق بشری«ھای ) ُان جی ا(ھای غيردولتی  تان امپرياليستی و سازماندس ھم.   بودندامريکادنبال حمايت 

ھا و کودتاھای آشکار و نيابتی واشنگتن و حمله به سوريه، عراق، افغانستان، اوکراين،   کثيف جنگۀغرب، سابق

  .کنند  و فلسطين را پنھان میاسومالی، يمن، ليبي

  

  :عبارتند ازھای مدرن و امروزی امپرياليستی  سياست

  ھای امنيتی و دفاعی ايران؛ ھای ديپلماتيک و سايبری عليه سيستم جنگ)  ١(

  ھای اقتصادی و ترور دانشمندان بسيار ماھر و مھندسان جھت تضعيف رشد اقتصادی ايران؛ تحريم) ٢(

ران را مرعوب و می زند تا متحدان داخلی و خارجی اي» دولت تروريستی«تبليغات سياسی که به ايران برچسب )  ٣(

  ضعيف سازد؛ و

  .فريقا جھت حمله به جمھوری اسالمیاھا از اروپا، خاورميانه و شمال  تأمين مالی و تسليحاتی تروريست)  ۴(

  

  تحريفات ادراکی و زبانی

 که ده ھا ميليون مسلمان و ئیھا  به حملهامريکا.  مفاھيم و زبان سياسی بستگی دارد تحريف جنگ امپرياليستی به

مداخالت «به قتل رسانده و مجروح ساخته، )  ٢٠١٧-٢٠١١(و سوريه ) ٢٠١٧-٢٠٠٣(يحی را در عراق مس

 ۀکاران جنايتۀست که شامل نقض گسترد ادامه داری» ھولوکاست «،امريکادر واقع، اين سياست . گويد می» بشردوستانه
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لح و امنيت خانه و کاشانه، زندگی، اعضای ھا نفر انسان از استقالل، ص عام و محروم ساختن ميليون حقوق بشری، قتل

  . ست بدن، فرھنگ و مذھب

ھای  ارزش«ھا قربانی ھولوکاست امروزين غرب در خاورميانه، ادعای امپرياليستی واشنگتن در دفاع از  ميليون

يان گو  از طريق سخنامريکااز جھان را که توسط تعدادی از ادارات » وليت حفاظتؤمس«اصطالح ه و ب» دمکراتيک

  .سازد اعتبار می ًرسما اعالم می شود، نفی کرده و بیمتحد خود در ملل 

 يمن توسط پادشاھی سعودی منجر به گرسنگی دادن به کل ۀ از بمباران وحشيانه و محاصرامريکاعکس، حمايت ه ب

سعودی ۀ پين وحشياناين کم. کند  ميليون يمنی را تھديد می٢۶ بيماری وبا شده است، که بيش از ۀجمعيت و شيوع گسترد

  .ست  عليه يمن در تعريف دقيق خود جنايت عليه بشريت و قوانين بين المللیئی اروپاۀ و اتحاديامريکائیو متحدان 

  

  ابزاری جھت فتح: ھا تحريم

کشان را با گرسنگی دادن   عليه عراق، سوريه، ايران و يمن بدين منظور طراحی شده اند که زحمتامريکاھای  تحريم

 در امريکاسياست . آورند دست میه  متوسط را بۀکه حمايت برخی از مصرف کنندگان طبق  به تسليم کنند، درحالیوادار

طور ه  رئيس جمھور قذافی و اعضای خانواده اش به گونه ای طراحی شده بود که بۀ و قتل وحشياناحمله به ليبي

جنگ نفوذ ور فئودالی عقب افتاده، و فقير تحت سيستماتيک يک جمھوری مستقل و موفق را نابود سازد و به يک کش

عربستان سعودی در تأمين مالی  . ھای نفتی غرب استثمار شود ی تبديل نمايد، تا توسط شرکتئساالران قبيله 

 آموزش ديده بودند، بعدھا شھروندان ا که در نابودی بقايای ليبيئیھا  اروپا پيوست، بسياری از آنۀھا  به اتحادي تروريست

  .گناه را در پاريس، نيس، لندن، منچستر و نقاط ديگر اروپا به قتل رساندند و مجروح ساختند بی

ھا  ھای مستقل و تبديل آن خشونت آميز اين جمھوریۀ  از حمله به عراق، سوريه و يمن، تجزيامريکاک ستراتيژيھدف 

تفرقه « امپرياليستی به سياست ر سنت ھدفی که د–سازی شوند  ست که از نظر قومی پاک  فقيریھای کوچک دولتبه  

ھای امپرياليستی قرار   قدرتۀی به آسانی زير سلطئچنين کشورھای فئودالی قبيله . معروف است»  نداز و حکومت کنبي

  . گيرند می

  

  ی و جھانیئ منطقه ستراتيژی

شورھای مستقلی مانند ايران را، با توانند ک ھا نمی ھای امپرياليستی واشنگتن به اين نتيجه رسيده اند که آن ستستراتيژي

  .، تنھا با يک حمله فتح کنندشانی ئتوجه به اندازه، توان دفاعی، انسجام داخلی و متحدان منطقه 

 ۀحملفاز اول . زمان، محاصره کنند ست که ايران را از طريق نابودی متحدانش، ھر کدام در يک ھا اين  آنستراتيژی

ھای دولتی اش طراحی شده بود تا دولت بعثی را سرنگون  تيک عراق و تمام زيرساخت، اشغال و نابودی سيستماامريکا

تحريک جنگ ساالران فاز دوم . سازد، سپس مليشای شيعه را خنثی کند و يک رژيم دست نشانده در بغداد تحميل نمايند

ھا بود تا يک دولت کوچک در ُمسلح کردن کردفاز سوم . دست بگيرنده ل مرکز عراق را بوُی سنی بود تا کنترئقبيله 

سازی قومی در قياس بزرگ، تخريب  برد اين امر، پاک جھت پيش. تشکيل دھند) »کردستان«اصطالح ه ب(شمال عراق 

کرده، مدرن، علمی، فرھنگی، و تکنوکراتيک   مسيحی قديمی عراق، نابودی نيروی کار چندمليتی تحصيلۀکامل جامع

، » خاورميانهۀبازسازی دوبار« آن بود که در جنگ خود جھت امريکا تيژیسترابه عبارتی ديگر، . ضروری بود

  .ھرگونه بقايای جمھوری عراق را نابود سازد
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. اروپا دولت جمھوری عربی سوريه، متحد ايران بوده استۀ  و اتحاديامريکا، ھدف بعدی تجاوز اپس از عراق و ليبي

ھای    نيروھای مزدور سلفی در شبکه ای از تروريستۀز حمل، عربستان سعودی و ترکيه، اامريکا اروپا، ۀاتحادي

 ۀاسرائيل، ترکيه، عربستان سعودی و امارات متحد. ی حمايت کردندئ و القاعده – دولت اسالمی عراق و شام -داعش

  .ُھا حمايت نظامی، لجستيکی، و مالی ارائه داده اند عربی به تروريست

 اسرائيلی، تضعيف حاکميت ملی لبنان و – سعودی – امريکائی–ی آنگلو  نظامستراتيژیپس از سوريه، ھدف چھارم 

غرب با سازگاری اين . خواھد بود) متحد ايران(مند لبنان  نابودی حزب سياسی نظامی حزب هللا، سازمان مقاومت قدرت

وت، شھرھا و  و زمينی اسرائيل عليه جمعيت و زيرساخت غيرنظامی بيرئی ھواۀ بود که از حمالت وحشيانستراتيژی

  .ھا ھزار مسيحی لبنانی از کمپين بمباران تروريستی اسرائيلی در امان نبودند ده.  روستاھای لبنان حمايت نمود

فلسطين توسط اسرائيل، ھدف پنجم، » ئینھا«شد و حزب هللا نابود شده بود، فتح  اگر جنگ عليه لبنان موفق می

 قومی جمعيت بومی ۀسازی گسترد توانست بدون قيد و شرط، پاک تم می و جھان صھيونيسامريکا: توانست آغاز گردد می

ھا مسلمان و   کامل منازل، مساجد، کليساھا، زمين و منابع ميليونۀفلسطين توسط اسرائيل را جشن بگيرد و به مصادر

  .تأسيس نمايدتاريخ را » ًکامال يھودی«توانست نخستين کشور  اين می. مسيحی  فلسطينی و مردمان ديگر پايان دھد

صورت جمھوری  ست تا بدين  ساختار نظامی و امنيتی و تضعيف اقتصادی ايرانخلع سالحششمين ھدف امپرياليستی، 

دھد که چرا  ک توضيح میستراتيژياين ھدف .  را تضعيف نمايدئی اشاسالمی را منزوی کرده و متحدان خاورميانه 

ی مستثنی ئکه اسرائيل مجھز به سالح ھسته  کند، در حالی ان ترويج میی خود را با ايرئ ھسته ۀجانب واشنگتن توافق يک

ی، نه تحريمات اقتصادی برداشته شده، ونه روابط ديپلماتيک ئ ن با شروط توافق ھستهبندی ايرا رغم پای علی! شده است

  .و تجاری عادی گشته است

، چين و روسيه و امريکامند  يار قدرت جھانی تضعيف، محاصره و انزوای رقبای بسستراتيژیفراتر از ايران، 

  . ست  به عنوان ابرقدرت امپرياليستی جھانی بدون رقيبامريکابرقراری مجدد 

  

  کند ايران با تھديد نظامی جھانی امريکا مقابله می

ی، ھای اقتصاد  پيمانۀ سعودی، از طريق توسع– اسرائيلی – امريکائیمنظور مقابله با تھديدات و تحريمات ه ايران ب

چين توافقات تجارتی . دھد رفته ارائه می ھای پيش ھای سالح روسيه سيستم. گويد فنی و نظامی با روسيه و چين  پاسخ می

که ايران را در پروژه ھای زيرساختی عظيم آسيای مرکزی  کند، در حالی در مقياس بزرگ و طوالنی مدت امضاء می

که به عراق و  اع از دولت مشروع سوريه موفق بوده است، در حالیتر، ايران در دف از ھمه مھم. دھند خود شرکت می

  .کند يمن کمک می

چنين  ی با شرکت بزرگ بوئينگ جھت خريد ھواپيماھای مسافربری ھمدالرايران با امضای توافقات چندين ميليارد 

ھای نفتی،   و شرکت)صنايع کشاورزی( بيزنس - و صادرکنندگان آگروامريکاھای  تر توافقات با بانک  بيشۀتوسع

تواند   میامريکااين توافقات سودآور با بخش صادرات صنايع کشاورزی .  را تضعيف نمودامريکاھای رسمی  تحريم

  . صھيونيست را تضعيف نمايد–تحريمات پنتاگون 

  .ست امريکا صھيونيستی –ايران حمايت ديپلماتيک جنبش عدم متعھد را دارد که مخالف تھديدات نظامی اسرائيلی 

چنين ائتالف شرير پادشاھی با اسرائيل در بمباران،    سالح توسط سعودی، ھمۀمخالفت اصولی ايران با خريد گسترد

ويژه توده ھای مستقل مسلمانان ه  ب–ُکشی و گرسنگی دادن به مردم يمن، موجب کسب حمايت افکار عمومی جھانی  نسل

  .در سراسر جھان شده است
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ای جھت امنيت ملی، رشد اقتصادی، غنای   انتخاباتی ايران زمينه–می، نظامی و سياسی ھای آموزشی، عل رفت پيش

ھا مسلمانی  اين برای ميليون.  فرھنگی، ائتالفات بين المللی وتقويت سوسيال دمکراسی برای مردم خود فراھم می آورد

کنند، ديدگاھی مستقل ارائه  ی میکه تحت  پادشاھی ھای خشن، ديکتاتورھای نظامی و ظلم و ستم امپرياليستی زندگ

  .دھد می

  

  نتيجه گيری

راه انداخته اند، ه خود را ب» جنگ گرم « و متحدانش، با محاصره، تھديد و بی ثبات کردن، امريکاکه  ئی از آنجا

  .نشينی ھای سياسی جدی رنج برده است ھای نظامی و عقب  واشنگتن از شکستستراتيژی

ه ويژه جنوب بغداد و فراتر از آن را به ی، بئل منطقه وميليشای مستقر کنتر.  نيستامريکا ۀعراق ديگر تحت محاصر

 سعودی – امريکا - اروپاۀ اتحاديۀروی اوليرغم پيش ه شدت جنگيده است تا علیسوريه، متحد ايران، ب. دست گرفته است

ن تروريست فتح شده اط مزدورھا،  شھرھا و روستاھای زيادی را آزاد سازد که توس  اسرائيل، باالخره،  شھرک–

  .بودند

، سومالی و جنوب سودان  ا را در ليبيامريکا ۀھای دست نشاند نيروھای شورشی رقيب و گانگسترھای مزدور، دولت

ھای نيابتی، اکنون  ، به اين معناست که تروريست» نامطلوبۀ نتيج-تھديد «، "سيا"اصطالح . محاصره کرده اند

  .اميان غربی خود برگردانده اندسوی حه ھای خود را ب سالح

ليس و ارتش وبيش از يک سوم استخدام شدگان در نيروھای پ.  ل افغانستان را از دست داده استوواشگتن کنتر

  .تر از يک چھارم کشور نفوذ دارد مرکزی در کابل در کم» دولت«.  پيوسته اندمخالفجويان  افغانستان به جنگ

 جھت محاصره و امريکا نظامی ستراتيژی گذشته، ۀھا و تبليغات در دو دھ برای جنگ ھزينه دالرھا  رغم تريليون علی

 ھزاران نفر تلفات داده اند و اقتصاد امريکامردم .  نظامی، ديپلماتيک و اقتصادی بوده استشکستفتح ايران يک 

  .برد رفت و رکود رنج می کاری گسترده، فقر، پس ست که از بی  در بحرانی دائمیامريکا

رغم حمايت کنگره، رياست جمھوری و پنتاگون از استعمار فلسطين توسط يھوديان اسرائيل، کشورھا، اتحاديه ھای  لیع

 رسمی تأئيدھای اقتصادی و  تری در سراسر جھان، از کمپين بايکوت، تحريم ھای اجتماعی بيش کارگری و جنبش

رغم تھديدات دولت جھت  علی. کنند ل حمايت میتر از قب  عليه اسرائيل، بيش**)معروف به بی اس دی(ھا تحريم

  . زمين لب به شکايت گشوده اند)*** ھای ، مانو»ُجرم نفرت«به عنوان » انتقاد از اسرائيل«غيرقانونی کردن 

ی ئبحران نھادينه مپ منجر به يک ھای متحد و مخالف تر بين اليگارش امريکاآشفتگی و اختالفات عميق سياسی در 

 اروپا و ارتباطات ۀ اتحادي– امريکا، روابط امريکادولت داخلی را تضعيف نموده و ائتالفات جھانی عميق گشته، که 

  . آسيا را مختل ساخته است-  امريکاتجاری 

مپ بر سر امريکا و رئيس جمھور تر ۀ، کنگرامريکا رسانه ھای جمعی ئیً عجيب و غريب و غالبا تماشاۀرغم ارائ علی

، )سيا، سازمان امنيت ملی، اف بی آی، امنيت داخلی و غيره(ھای امنيت ملی  ل سازمانونترمشکالت اساسی، از جمله ک

  .جنگند  و رياست جمھوری میئی فدرال، امور قضاۀ اقتصادی و زيست محيطی، بودجۀسياست خارجی و نظامی، برنام

رئيس . المللی فلج نموده است بينھای جديد و مذاکره برای توافقات   را جھت شروع جنگامريکا ئی بحران سياسی توانا

روست، و ارتش محتاطانه بر ھرج و ه  با يک کودتای جدی، متشکل از نخبگان اطالعاتی و سياسی روبترمپجمھور 

  .ند اطور فزاينده ای قطبی شده اند يا از موقعيت موجود متنفره توده ھا ب. کند مرج نظارت می
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 با عربستان سعودی را تقويت امريکا ائتالفن مشکالت داخلی خود،  در  تالش برای منحرف ساختترمپرئيس جمھور 

به اورشليم ( به اسرائيل امريکابا اين ھمه او فشار برای انتقال سفارت .  کند ًکرده و تھديد عليه ايران را علنا تکرار می

 دوستان و امريکااست طبيعت متناقض و شکل کنونی سي. را کاھش داد)  م- منطقه غصب شده فلسطين توسط اسرائيل –

  .سازد مند برای آينده، منزوی می  بدون ھيچ ويژگی ارزش–دشمنان را 

 روسيه ۀ جعلی مداخلۀايوزيسيون از بھان.  به روسيه ھستندترمپتعھدات ديپلماتيک پايان دادن مخالفان داخلی خواھان 

  .کند ر استفاده میدر انتخابات رياست جمھوری جھت اعالم جرم و احضار به دادگاه رئيس جمھو

  

  !روسته امريکا در ميان نخبگان خود با يک جنگ داخلی  مخفی روب

ھای سياسی رقيب،  رغم يا به علت عجز اليگارش علی. کند  را ھمراھی میامريکايک حباب مالی بحران سياسی داخلی 

ری در سھام، امالک و احتکار و سرمايه گذا(ھا و بازار سھام از طريق  سفته بازی  نخبگان اقتصادی، بانک

  !، سود برده اند)خواری زمين

 اروپا، ۀ، مانند ناتو، اتحادي چندگانه به معنای زوال توافقاتترمپ» ايدئولوژی سرمايه داری ملی«اصطالح ه ظھور ب

 جھت بازنگری مجدد توافقات دوگانه را توصيف ترمپاين تالش .  است) تی تی پی(نفتا و مشارکت ترانس پاسيفيک 

  .کند، که شکست خورده اند می

 سودآور جايگزين نشده ۀتوافقات چندگانه با معامالت دوجانب:   بين دو صندلی افتاده اندترمپ ۀاھداف سياسی اعالم شد

ھای  تکيه می کند تا شکست» ناسيوناليستی«بزرگ و ايدئولوژی ) بيزنس(نھادات کسب و کار  به پيشترمپ. اند

 را برای صادرات و سرمايه ئیخواھد قراردادھا  میترمپ. ژيک خود را به حداقل برساندديپلوماتيک و انزوای ايدئولو

ھا و  اين توسط دولت قبلی که در تعقيب تحريمات اقتصادی و گسترش جنگ. دست آورده  بامريکاتر  گذاری بيش

  . اثر خود بود، تضعيف شده است چنين تبليغات بی ھم

دھد که  پايان دھد، اما اجازه می.ی با ايرانئکند که به توافق ھسته  میتھديد م اين رژي:  مملو از تضادستترمپرژيم 

 توافق فروش اسلحه با دالر ميليارد ٣٠٠اين رژيم .  ھواپيماھای مسافربری به تھران بفروشددالربوئينگ ميلياردھا 

ھا  که سعودی ئی، جاامريکار که نفوذ سياسی د کند، در حالی امضاء می) بيزنس برای صنايع نظامی(عربستان سعودی 

  .دھد ند را از دست میابشدت مورد تنفر

او . دھد که معامالت تجاری امضاء کند گويد؛ او ترجيح می ھای بشردوستانه چرند نمی  جنگۀ دربارترمپحداقل، 

اين اھداف کم ، اما برای انجام کند  ذکر میتر به افغانستان را در سوريه و اعزام پرسنل بيش»  رژيم تغيير«ضرورت 

  .کند عمل می

از طريق کودتای (جنگند تا از احضار خود به دادگاه  خودش می) شخصی( جھت بقای سياسی و ترمپرئيس جمھور 

ترين دفاع او تقويت اقتصاد داخلی خواھد بود و نشان دھد که در خارج از کشور  قوی. جلوگيری نمايد) کنگره

  .ھای اقتصادی دارد موفقيت

ھای  اين يکی از وعده. ھای پرھزينه است  متکی به اجتناب سياسی و نظامی در جنگترمپر کار اقتصادی ًعمدتا، دستو

 .  رأی دھندگان ملت طنين انداز بودۀانتخاباتی او بود که با ھست

او . که از تعھدات جديد اعزام پرسنل به افغانستان خودداری کند  دوست دارد که سوريه را بالکانيزه کند، درحالیترمپ

   .جای جنگ، روابط تجاری سودآوری با روسيه و چين و شايد ھم، با ايران داشته باشده دھد که ب ترجيح می

  :نداشمار  در ھر سياستی بیترمپموانع موفقيت 
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  ھا ميليتاريست اين. باشد ھراس می ھای ايران ھراس و صھيونيست  شامل نومحافظه کاران متعصب روسترمپ دولت 

ھا بر سر گسترش  تمرکز کنونی آن. کنند  احتمالی را با  مسکو و تھران تحريک میۀه درگيری مسلحان ھستند کئیھا

  .تر با اسرائيل و عربستان سعودی است تر به افغانستان و برقراری روابط عميق جنگ در سوريه، اعزام پرسنل بيش

 و ترمپ، و بين نخبگان بيزنس متحد »يهدر سا«ھای دولت   و دستگاهترمپتضادھای سياسی داخلی کنونی بين رژيم 

  . شود  میترمپ سياست خارجی روند ۀطلبان نومحافظه کار صھيونيست، مانع توسع جنگ

 برای روسيه، ئیھا  فرصت اروپا، باعث ايجادۀ و اتحاديامريکادرعين حال، نزاع سياسی داخلی و اختالفات عميق بين 

ھم بپيوندند، و به تعادل مجدد جھانی کمک کنند ه سياسی و اقتصادی تاريخی، بشود تا باھم در ائتالفات  چين  و ايران می

  . زيست محيطی ستۀ، سقوط اقتصادی و فاجع»جنگ جھانی «ۀکه در آستان

. کند تر تضعيف می ھای امپرياليستی  بيش متحد غرب را جھت جنگۀ اختالفات در ميان کشورھای عضو ناتو، بنای جبھ

، نفوذ اقتصادی )بريگزيت، سقوط اقتصادی يونان، کودتای تحت حمايت اتحاديه اروپا در اوکراين( اروپا ۀ اتحاديۀتجزي

ھای دولت امنيتی اپوزيسيون، فشار   و دستگاهامريکااختالفات بين رژيم رياست جمھوری . جھانی خود را کاھش داد

  .کند ھای جديد امپرياليستی ناتوان می  را جھت ايجاد جنگامريکا

 برای کشورھای ضدامپرياليست در خاورميانه، مانند ھای مطلوبی را  درگيری بين اردوگاه امپرياليستی فرصتتفرقه و

  .سازد  فراھم میايران، سوريه و لبنان

کاری  زيستی صلح آميز و ھم ست يک اقتصاد جھانی جديد برمبنای ھم ک روسيه و چين ممکنستراتيژيائتالف اقتصادی 

  .  نمايدتری ايجاد اقتصادی بيش

حرم مقدس وجھت احترام به   اخير عليه مجلس ايران وۀگناه حمالت تروريستی وحشيان اين مقاله به ياد شھيدان بی

  . بازماندگان شجاع واعضای خانواده قربانيان اختصاص داده شده است

***  

  :منابع

که استاد  ، آنطوری١٩۵۴ صورت گرفت، و نه در سال ١٩۵٣ت، سال گس ا١٩ مرداد عليه مصدق در ٢٨کودتای * 

  :ويکی پيديا. گويد پتراس می

https://en.wikipedia.org/wiki/1953_Iranian_coup_d%27état 

** boycott, divestment and sanctions (BDS) campaign  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=boycott%2C+divestment+and+sanctions+%28

BDS%29+campaign+&title=Special:Search&go=Go&searchToken=9o8pnamkj16ufu09vxkn

9nrne 

***https://en.wikipedia.org/wiki/Manu_(Hinduism) 

 

  : نويسندهۀدربار

 نيويورک است، که کتب ومقاالت زيادی –جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون ) بارتل(جيمز پتراس استاد بازنشسته 

  .ی التين نوشته استامريکاھای خاورميانه و  و مترقی جھان، از جمله مبارزات خلقھای چپ   جنبشۀدر بار

  

:برگردانده شده از  
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The United States and Iran: Two Tracks to Establish Hegemony 

By: James Petras  

http://petras.lahaine.org/?p=2145 

http://petras.lahaine.org/b2-img/petras_iran_usa.pdf 

  

  

  

  

 

 


