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  )٨/٧(جنگ جھانی در چشم انداز اوباما 
ھانی بيم دارد ؟ آن کسی که خواھان صلح است بايد به داليل عميق چرا اين ھمه جنگ ؟ آيا اوباما از تحريک جنگ ج

  .پديدۀ جنگ پی ببرد

 
  

٧ .«  It’s the economy, strupide ! »  

اوباما بيم دارد که جنگ عليه ايران تنش ھای : ت ايراد شد خالصه می کنيم گس ا۵سخنرانی پر اھميت او را که در 

 :پا را به وضعيت وخيمی سوق دھد موجود با روسيه و چين، و حتی با ارو

و به اين علت که چين بين . مريکا بدان وابسته استارو خواھيم بود که نظام مالی ه ما با کشورھائی مانند چين روب« 

ر الًمھمترين خريداران قرض ھای ما می باشد، چنين حرکتی می تواند اقتصاد ما را عميقا دچار اختالل سازد و نقش د

  ».ۀ پولی جھان را زير عالمت سؤال ببردبه عنوان ذخير

زيرا رشد قدرت چين در واقع سه ابزار مھم برتری اياالت . کوتاه سخن اين است که جنگ جھانی در راه خواھد بود

ر به عنوان پول مرکزی بازرگانی الد) ٣. ل بانک جھانیوکنتر) ٢. ماجراجوئی ھای نظامی) ١: متحده را تھديد می کند 

  .و امور مالی
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ًآنچه موجب بر پا کردن جنگ می شود، خالف آنچه غالبا تصور می کنيم، خصوصيت اين و يا آن رئيس جمھور اياالت 

يعنی منافع ھمين :  يعنی اقتصاد  ًطور کامال مشخص کارمندان شرکت ھای چند مليتی ھستند،ه متحده نيست، بلکه ب

 . شرکت ھای چند مليتی

 کارگران به بيمه ھای -٢.  بايد خيلی بازسازی می کردند-١: ئی به سه دليل استثنا (١٩۶۵ – ١٩۴۵پس از دوران 

 اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی جبھه ای در - ٣. اجتماعی دست يافته بودند، در نتيجه قدرت خريد آنھا افزايش يافت

ب سقوط کرد، بحران و  ميزان بھرۀ اقتصادی غر١٩۶۵، در نتيجه پس از )مقابل غرب سرمايه داری ايجاد کرده بود

اتحاد جماھير .  و شکاف بين فقر و ثروت نيز بيشتر شد رقابت فزاينده موجب افزايش بھره کشی از کارگران شد

 .سوسياليستی شوروی از ھم فروپاشيد، و نئو ليبراليسم جنگ صليبی مخرب عليه دست آوردھای اجتماعی را آغاز کرد

ن تر از ھميشه است ولی کارگرانی که توليد کنندۀ اصلی ھستند در فقر دست و امروز بازار رولز رويس شکوفا: نتيجه 

: ل شده که دم خودش را گاز می گيرداقتصاد سرمايه داری به ماری تبدي. پا می زنند و کمتر از ھميشه مصرف می کنند

 را به بيکاری محکوم می اجناسشان را به چه کسی می خواھند بفروشند وقتی که حقوق ھا را کاھش می دھند و توده ھا

  .کنند ؟ به شکل متناقضی نئو ليبراليسم قربانی موفقيت خودش شد

ولی چگونه شرکت ھای چند مليتی گليمشان را از آب بيرون خواھند کشيد ؟ با ترميم قدرت خريد کارگرانشان ؟ نه، 

فتح بازارھای جديد بيرونی برای : ی مانده تنھا راه حل باق.  زيرا قانون رقابت چنين راه کاری را برنمی تابد،ًمسلما نه

ولی تمام استعمارکده ھا يا تقسيم شده و يا به استقالل رسيده . تمام سرمايه ھائی که جائی برای سرمايه گذاری نيافته اند

برای درآمد بيشتر، و حتی تنھا برای ادامۀ حيات، بايد . فتح بازار خواھد بوداند، پس راه اندازی جنگ تنھا وسيله برای 

و . و به ويژه بايد رقبای احتمالی را محروم ساخت. ًحتما مواد اوليه، بازار و نيروی کار ارزان را در کنترل گرفت

را عميقتر کرد، در نتيجه برای وقتی بحران وخامت پيدا کرد، تمام راه ھای گريز، حباب و ديگر سوداگری ھا گودال ھا 

  .شرکت ھای چند مليتی راه اندازی جنگ تنھا راه حلی است که باقی می ماند

در حالی که جنبش ھای . با تشويق شوينيسم افسارگسيخته، می توانند نا رضايتی ھا را منحرف سازند: مزيت ھای ديگر 

مقصر اصلی عرب ھا، روس ھا، « کنند، در تمام موارد اجتماعی در اروپا و در اياالت متحده خودشان را آماده می 

 ميلياردر بريتانيائی سسيل ١٩٠٠در اطراف سال . ساختار اجتماعی و نظام حاکم ھرگز. ھستند» ...چينی ھا، پناھندگان

البته منظورش از جنگ داخلی انقالب (اگر می خواھيد از جنگ داخلی « :  توصيه می کرد Cecil Rhodesرودز 

  ». جتناب کنيد، بايد به امپرياليست تبديل شويدا) بود

ل می کنند؟ و جنگ ھای وکدام شرکت ھای چند مليتی منابع استعمارکده ھا را کنتر: جنگ ھا ھميشه اقتصادی ھستند 

 به جنگ ١٩٠٠کدام ابر قدرت بر جھان تسلط خواھد يافت ؟ بحران وخيم سال : جھانی ھميشه به ھمين علت بوده است 

ژيک يفريقا، جاده ھای ستراتاغال، استعمارکده ھای زانی انجاميد و به قدرت ھای بزرگ اجازه داد که فوالد، ّاول جھ

 به وقوع پيوست و جنگ دوم ١٩٢٩بحران وخيم ديگری در سال . را دوباره بين خودشان تقسيم کنند) ١(بالکان، نفت 

امروز در اياالت متحده برخی بر اين ).  را تأمين مالی کردلمان ھيتلرابرای انتقام سرمايه داری (جھانی را تحريک کرد 

و . ن  از سقوط امپراتوری جلوگيری کندي، مسکو و برلبيجينگنگ می تواند در مقابله با اتحاد باور ھستند که تنھا ج

  .اوباما به شيوۀ خاص خودش می گويد که جنگ جھانی ديگری ما را تھديد می کند

و (» توطئه باوری«در برف فرو ببريم و اوباما را نيز به را ، يا مثل کبک سرمان دو امکان وجود خواھد داشت

متھم کنيم، و يا با تمام شھروندان آگاه فکر کنيم که چگونه می توانيم جنبشی به وجود بياوريم که بتواند از ) پارانوياک

  صلح جھانی دفاع کند ؟

 ٢٠١۵مبر  سپت٢۴



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  ی چه خواھد کرد ؟رئيس جمھور بعد: برای ادامۀ مطالب 

 

  ٢٠٠١ن عليه بوش پدر در سال پيروزمند کلينتجملۀ مشھور اردوی انتخاباتی * 

  ويدئو) ١

http://www.michelcollon.info/14-18-On-croit-mourir-pour-la.html 

  :در انوستيگ آکسيون لينک متن اصلی  

  

http://www.michelcollon.info/Obama-envisage-un-conflit-mondial,5398.html?lang=fr 

 

 

 


