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 جھانی سازی جنگ
  متن سخنرانی ويدئوئی ميشل شوسودوسکی

  
  :پيشگفتار مترجم

ھمين علت تا حدودی در ترجمه شکل محاوره ای سخنرانی  حاضر از روی متن نوشته صورت نگرفته و به ۀ ترجم

ًاين قطعه در عين حال کامال در رابطۀ مستقيم با تحليل ميشل کولن قابل بررسی . ميشل شوسودوسکی را حفظ کرده ام

: منتشر کردم»  دروغ رسانه ای٧: ، داعش امريکاشارلی، اياالت متحدۀ « می باشد که ديروز تحت عنوان 
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ی ميشل شوسودوسکی در اين نکته نھفته است که چشم اندازجنگ ھا و ھرج و مرج جھان ئ مزيت سخنرانی ده دقيقه 

اتی برای تمام از ديدگاه من اين قطعه می تواند برای خوانندگان راھنمای مقدم. معاصر را به اختصار ترسيم می کند

عالوه بر اين در رابطه با رويدادھای اخير در پيوند با رويکرد کشورھائی که به . مقاالت و تحليل ھای مشابه باشد

و ھمه نيز باور کرده اند، در نتيجه تحليل ميشل شوسودوسکی ... رھبری اياالت متحده گوئی عليه داعش بسيج شده اند

داعش و ديگر شاخه ھای القاعده، تروريست ھای افراطی و تروريست : ا عمل کند می تواند به عنوان قطب نما برای م

و سلطه جويانۀ امپرياليسم جھانی و » ھرج و مرج سازنده» «تخريب سازنده«ًتماما ابزار کار سياست ...ھای ميانه رو

نيم که معنای ديگر جھانی فراموش نک. برای تداوم و حفظ نظام سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی در سطح جھانی می باشد

در برخی مقاالت تحليلی . سازی اتحاد سرمايه و سرمايه داران، اتحاد ثروت عليه فقر پراکنده در سر تا سر جھان است

ر سياست ييحتی در تحليل ھای تی يری ميسان که من به شکل دائمی او را ترجمه می کنم، می بينيم که گاھی از تغ

داعش برای «که . ..ل اوضاع گفته می شودوطرح تجزيۀ کشورھا و يا از کف دادن کنتر و يا ترک امريکاتروريستی 

تالش نظام سرمايه داری برای حفظ منافع غير قانونی و چپاول . در تمام اين موارد بايد ترديد کرد» غرب خطرناک شده

اره کردن ميليون ھا از بين توده منابع مادی و معنوی  کرۀ زمين به بھای تخريب کشورھا و مناطق و کشتار مردم و آو

متوقف  نخواھد ) از سوی کی ؟ و چگونه ؟(رو نشود ه ھای بی دفاع  متوقف نشده و تا زمانی که با مقاومتی جانانه روب

سياست جنگ غير مستقيم عليه ايران نيز ممکن است از حالت مقدماتی و پنھان بيرون بيايد، چندی پيش بين ناظران . شد

در ھر صورت نظام ... با مرز ايران اختالف نظر پيش آمده بود ) داعش(ر مورد فاصلۀ امارات اسالمی مرزی ايران د

سرمايه داری وابسته و معامله گر که در ايران کنونی شيخ حسن روحانی و در خارج از کشور اپوزيسيون ھای 

عھده دارند، دست کمی از جنگ غير مستقيم پنتاگونی و ليبرال ھا و جی آی جوھای ايرانی پنتاگونی نمايندگی آن را به 

، ولی در )مبارزۀ طبقاتی(در ھر صورت در تمام جوامع طبقاتی جنگ غير مستقيم جريان دارد . عليه مردم ايران ندارد
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ًجوامع عقب مانده که خصوصا تحت سيطرۀ امپراتوری بھيمی و خرد گريز دين اسالم به سر می برند، حتی وقتی جنگ 

ی جنوبی امريکافريقا و يا ا و برخی از کشورھای جنگ زدۀ اسطحی که در سوريه يا عراق و ليبيتروريستی در 

مشاھده می کنيم وجود نداشته باشد، بی گمان می بايستی خود مباشران امپرياليسم جھانی يعنی تشکل طبقاتی آنھا را که 

يم عليه مردمی که بر آن حکومت می کنند بورژوازی کمپرادور می ناميم، به عنوان نوعی جنگ تحميلی و غير مستق

  ...تلقی کنيم

  ٢٠١۵ت گس ا٧ / پاريس/حميد محوی

 

  

  جھانی سازی جنگ

  متن سخنرانی ويدئوئی ميشل شوسودوسکی

  ترجمه توسط حميد محوی

  
ان امروز جنگ را به عنوان عمليات بشردوستانه عليه تروريسم به نمايش می گذارند، و اين تروريست ھا نيز به عنو 

) داعش(دشمن جامعۀ غربی معرفی می شوند، در حالی که ما می دانيم شبکه ھائی مانند القاعده و امارات اسالمی 

توسط سرويس ھای اطالعاتی سازمان سيا و به ھمچنين سرويس ھای اطالعاتی بريتانيائی و اسرائيلی بوده، به اين معنا 

طور خالصه نقش اين تروريست ھا ھدايت جنگ ه ب.  ھستندريکاامکه اين گروه ھای تروريستی در واقع ابزار قدرت 

ھا و عمليات تروريستی به ھدف بی ثبات سازی کشورھا بوده، و اين واقعيت را در سوريه و عراق به روشنی می 

ت از سوی ديگر، تروريست ھا نقش ديگری نيز به عھده دارند و آن ھم اين است که به عنوان بھانه برای مداخال. بينيم

در اين معنا، دولت اسالمی يا امارات اسالمی دشمن شمارۀ يک جھان غرب و تھديدی . نظامی به کار برده می شوند

برای امنيت جھانی است، و ھمه به اين داستان باور می کنند، در حالی که از تاريخ جنگ شوروی در افغانستان پروندۀ 

 و سازمان ھای وابسته به آن اختراع سازمان سيا است، يعنی آنچه حجيمی در اختيار داريم که نشان می دھد که القاعده

که اسالم سياسی می ناميم و توسط اياالت متحده و ھم پيمانانش برای بی ثبات سازی و تخريب کشورھا مورد استفاده 

جنگ وضعيت کنونی عبارت است از گسترش جنگ به خاور ميانه، که البته جنگ مفرد نيست بلکه . قرار می گيرد

ی حرف می زنيم، ئی بوده، يعنی بر پا کردن جنگ در عراق و سپس در سوريه، در واقع وقتی از جنگ منطقه ئمنطقه 

اين منطقه از شرق دريای مديترانه تا آسيای مرکزی را در بر می گيرد که صحنه ھای جنگ مختلفی را در بر می گيرد 
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ًتماال پاکستان جريان پيدا می کند، يعنی جاھائی که اياالت متحده که در عراق و سوريه ولی به ھمچنين افغانستان و اح

ی شکل می گيرد و در عين حال ايران را ئدر عمليات تروريستی سھيم می باشد و در نتيجه می بينيم که جنگ منطقه 

يا منطقه ای که بايد بر اساس الزامات امپراتوری بی ثبات (قه ای بی ثبات است اين منطقه، منط. نيز ھدف می گيرد

، موضوع کشور نيست بلکه سرزمين و منطقه است، زيرا به ويژه تخريب زير بناھای اقتصادی و سامانه ھای )شود

جامد، و اين ھدف می ان) يا منطقۀ نفوذ(نفتی در عراق و سوريه به تخريب اقتصاد ملی و تبديل کشور به سرزمين 

بايد دانست که اين جنگ . اياالت متحده در خاورميانه است، يعنی تخريب برای تسخير و کلونيزه کردن اين سرزمين ھا

ھا در پيوند تنگاتنگ با جھانی سازی و قدرت اقتصادی می باشد، يعنی جنگ برای پيروزی اقتصادی بوده که در 

ا نقاط جھان گسترش صشروع می شود و در اقز پايان جنگ جھانی دوم مجموعۀ رويدادھای تاريخی واقع شده که ا

ًدر اين صورت می توانيم از جھانی سازی جنگ حرف بزنيم، زيرا اياالت متحده تقريبا در ھمه جا توسط مرکز . يافته

 ويژه با ايجاد در اين مورد می توانيم از اقدامات اين کشور عليه چين ياد کنيم، به. ی حضور داردئفرماندھی منطقه 

 جنوبی، ولی کشورھای ديگری نيز در اين اقدامات شرکت دارند، به ويژه استراليا، فيليپين، وريایپايگاه نظامی در ک

حتی ويتنام که در گذشته ھدف قرارگرفته بود به ھمپيمان اياالت متحده تبديل شده، و در عمل اياالت متحده ھم پيمانانش 

 و ويتنام به متحدان ازييبر اين اساس فيليپين، کامبوج، اندون. جو می کند و ه جست شکست خوردیرا بين کشور ھا

 .اياالت متحده عليه چين تبديل شده اند

در حال حاضر ما با يک جنگ قدرت طلبانه و سلطه جويانه سروکار داريم که در تمام جھان به شکل ھم زمان عمليات 

ًمداخلۀ نظامی کالسيک نيست، و غالبا در اشکال جنگ نا متعارف .  نيست جنگ متعارفًاين جنگ الزاما. انجام می دھد

اين موضوع . برای عمليات بی ثبات سازی از گروه ھای تروريستی به عنوان ابزار استفاده می شود. صورت می گيرد

ر آنجا بوکو حرام را را می توانيم در کشورھای مختلف مشاھده کنيم، به عنوان مثال می توانيم به نيجريه اشاره کنيم، د

 ھمواره از ائی پشتيبانی می شود، در مغرب و ليبيامريکاکه می دانيم اين سازمان توسط سرويس ھای  داريم و چنان

بی گمان افکار .  تعلق دارندامريکاشبکه ھای گروه القاعده ھستند که جملگی بی ھيچ استثنائی به جعبۀ ابزار قدرت 

. عی ندارد، گرچه پرونده ھائی در اين زمينه ھا وجود دارد و قابل دسترسی می باشدعمومی از اين واقعيات ھيچ اطال

ولی اين جنگ ھا را به عنوان جنگ ھای بشر دوستانه معرفی می کنند که بايد از امنيت جھان غرب در مقابل گروه 

طوالنی در مداخالت در حالی که اين گروه ھای جھاد طلب محصول يک فرآيند سنتی . ھای جھاد طلب حفاظت کند

 آغاز شده و سازمان سيا و سرويس ٨٠ آغاز سال ھای ٧٠نظامی است که از جنگ شوروی و افغان در پايان سال ھای 

ھای اطالعاتی اياالت متحده مجاھدين را استخدام می کردند تا جنگی را برای بی ثبات سازی راه اندازی کنند، يعنی بی 

اين . ی دولتی و اقتصاد ملی، و اين اقتصاد ملی به نام جنگ عليه تروريسم ويران شدثبات سازی کشوری مدنی با نھادھا

...  و سوريهاالگو در نقاط مختلف جھان به کار بسته شد، در يوگوسالوی سابق، در بوسنی و کوزووو، و البته در ليبي

اين .  منطقۀ نفوذ بوده استھدف در نھايت امر بی ثبات سازی و تخريب کشورھا به ھدف تبديل آن به سرزمين يا

ر در عراق و سوريه می بينيم، عراق و سوريه ديگر دو کشور نيستند چون که مرزھايشان به ضاموضوع را در حال ح

به ھدف بی ثبات سازی فعال ) داعش(روی يکديگر باز شده و سرزمين وسيعی را در بر می گيرد، و امارات اسالمی 

ًظاھرا ھدف از بين بردن . ت اياالت متحده و ھم پيمانانش مانند بريتانيا و فرانسهشده و به ويژه برای تسھيل مداخال

. معرفی می شود ولی در واقع ھدف اصلی تخريب زيربناھا و دارائی ھای ھر دو کشور است) داعش(امارات اسالمی 

ی تويوتا را تخريب کنند، می ًدر بمباران ھا اگر می خواستند به شکل واقعا مؤثر امارات اسالمی و ستون اتومبيل ھا

ولی ھدف اين مداخله که در حال . توانستند در مرز سوريه و عراق آنھا را از طريق حملۀ ھوائی به سادگی از بين ببرند

جوی  و حاضر از پشتيبانی بريتانيا و پارلمان بريتانيا و به ھمين گونه فرانسه و اتحاديۀ اروپا برخوردار است جست
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عکس بھانه ای است برای مداخله که در پيوند با بنيادھای ه ً بين بردن آنھا نيست، بلکه کامال بتروريست ھا و از

  .اقتصادی داشته، جنگ فتح و تسخير سرزمين ھای ويران شده است

جز توده ای از تخيالت مصنوعی نيست، زيرا امارات اسالمی و جريان ه  در چنين وضعيتی افکار عمومی چيزی ب

ه عنوان عناصر تھديد کنندۀ جھان غرب معرفی می کنند، در حالی که بی ھيچ ابھامی می دانيم که اين جھاد طلب را ب

گروه ھا از سوی عربستان سعودی و قطر تأمين مالی می شوند و تروريست ھا توسط ناتو استخدام شده اند در پيوند با 

ولی از ديروز تا امروز عربستان . نه شرکت دارندمرکز فرماندھی ترکيه، و کشورھای ھمسايه نيز در اين فرآيند فعاال

سعودی را می بينيم که در پيوند تنگاتنگ با واشنگتن اين تروريست ھا را آموزش داده و پشتيبانی کرده و سازماندھی 

کرده است، ناگھان ھمين عربستان سعودی برای مبارزه عليه تروريسم به ميدان می آيد، در حالی که به روشنی می 

 .يم که اين تروريست ھا توسط اتحاديۀ غربی به ھمکاری متحدانش در خليج فارس ايجاد شده استدان
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