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 ٢٠١٢ جوالی ٠۴

  

  شرق ميانه در چنگال امپرياليسم جھانی
  

ش بزرگ تاريخی قرار خيزش ھای مردمی و جنبش ھای ضد استعماری، شرق ميانه را در آستانۀ تحول و آزماي

امپرياليسم از جريانات سياسی منطقه سخت در ھراس بوده و سعی می ورزد که ھر باخت را با يک برد .  داده است

از يکسو قيام ھای مردمی زعمای وابسته به . جبران کند ولو که به قيمت ويرانی کامل کشور مورد نظر تمام شود

 یند دھۀ آن ھا پايان بخشيد، اما از جانب ديگر توطئه ھا استبدادی چانداخته و به حاکميتدور ه استعمار را ب

امپرياليستی نظام ھای فاسد اتوکراتيک مذھبی را بيشتر از گذشته مورد حمايت قرار داده تا جنبش ھای مردمی را 

تحکيم با صدور سالح جديد، تشديد مسابقۀ تسليحاتی و .  در داخل ھمان کشور ھا و ممالک مجاور خنثی سازد

  .    دارد تا شرق ميانه  را کماکان در چنگال خويش نگھداردءحاکميت نظام ھای ضد ملی اتوکراتيک، امپرياليسم تقال

در ماه جون سال جاری، ناتو از عربستان سعودی تقاضا نمود که به پروگرام ھمکاری اين پيمان تجاوز کار  در 

 بيليون دالر ۴۵ور ھای حوزۀ خليج، امريکا اعالم نمود که مبلغ برای دلگرمی اين کشور و ساير کش. منطقه بپيوندد

  کشور فرستاده که بيشتر آن شامل امارات متحد عرب، قطر، اسرائيل، عربستان سعودی، کويت و ١٧٣اسلحه به 

 که جريان را طبيعی جلوه دھد و نيات استعماری خود را در شرق ميانه پنھان نمايد، برای اين.  گردد بحرين می

با از دست دادن ظاھری مصر و .  امريکا يک مقدار اسلحه را نيز به جيبوتی و ھندوراس به فروش رسانيده است

بی در دست  متوجه است که نظام ھای اتوکراتيک بحرين، عربستان سعودی، کويت و امارات عراً تونس، امريکا جد

کشور ھائی است که حقوق بشر، حقوق فرد، حقوق زن  اين اً دقيق.  فتد تا منافع استعماری اش صدمه نبيندمخالفين ني

چرا امريکا صدای خود را در تخلفات حقوق .  و دموکراسی را که امريکا مبلغ آن است، طور کامل زيرپا می کنند

 در اختيار امپرياليسم ثروت زير زمينی اين ممالک کالً .  ين کشور ھا بلند نمی کند، دليل آن واضح استابشر در

اين جاست که نه زيرپا گذاشتن حقوق انسانی برای امريکا مھم است و نه به اصطالح انتخابات تقلبی .  جھانی است

 .  پارلمانی

ابتکار "، بحرين، کويت، قطر و امارات عرب به ٢٠٠۴بر مبنای تصويب کنفرانس سران ناتو در استانبول در سال 

ی ناتو به تکرار به بنادر نظامی اين کشور لنگر انداخته  و در منطقه پيوستند که بعد از آن  قوای بحر" ھمکاری ناتو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

.  يکی از اھداف ناتو تحريک اين کشور ھا در جنگ با ايران و سوريه است.  بحران منطقه را دامن زده است

.  شورشيان سوريه از سوی عربستان سعودی و قطر تغذيه می شوند و تروريسم را در سوريه وسعت می بخشند

بعد از انھدام نظام علوی خاندان .  وريه برای ناتو از طريق کشور ھای عرب خليج آسان تر شده استکار تخريب س

ده و اسد، نابودی حزب هللا و ايران روی دست گرفته خواھد شد که در نتيجه روسيه و چين از شرق ميانه اخراج ش

. ينجا توقف نخواھد کرداتوسعۀ ناتو در.    خواھد افتاد در چنگال ناتو و امپرياليسم جھانیاين منطقه ای از جھان کالً 

به زودی عربستان سعودی و عمان به ناتو خواھند پيوست و نظام ھای دست نشانده در ليبيا، عراق، يمن  و  سوريه 

  خود را در خدمتبحرين و امارات قبالً . ای بعد از اسد و ھمچنان لبنان در پيمان تجاوزکار ناتو جذب خواھند شد

قطر و امارات به مراکز .  ناتو  قرار داده و عساکر خود را برای تجاوزات پی در پی به افغانستان فرستاده اند

  . سوخت گيری طيارات پيمان تجاوز کار ناتو در انھدام ليبيا مبدل شده بودند

جات که کارخان کند دھد، ايجاب می عمليات گستردۀ قوای ناتو که قسمت اعظم آن را نظاميان امريکائی تشکيل می

اسلحه سازی امريکا با ظرفيت ھمه جانبه به کار افتاده و اسلحۀ مورد ضرورت را برای تجاوز و کشتار تھييه 

تصادی اين خراب اقشود که برای ميليون ھا بيکار امريکائی در شرايط  تسلط بر شرق ميانه باعث می.  نمايند

بدين صورت . يکا و اعضای اروپائی ناتو رونق بيشتری يابد کار خلق گردد و توليد صنايع نظامی امر،کشور

امريکا و متحدين اروپائی  بيليون ھا دالر  اسلحه به شرق ميانه صادر خواھند نمود و در مقابل بيليون دالر ملل اسير 

سيرآب شرق ميانه را بلع خواھند کرد که از نفع آن  کورپوريشن ھای ضد بشری اسلحه سازی امريکائی و اروپائی 

  .خواھند شد

 ۀ طيار٨۴.   بيليون دالر را صرف تسليحات خود خواھد کرد٣٠، بيش از ٢٠١٢عربستان سعودی در جريان سال 

زمينی، راکت  اپاچی ھيلوکوپتر، ھزار ھا بمب ضد پناه گاه ھای زير ٧٠ بلک ھاک و ٧٢) F-15  (١۵جنگی اف 

 بيليون دالر ١٢٣عمان و کويت ھم بيش از .  امی است کشتی جنگی شامل اين معاملۀ نظھای ضد راکت و صد ھا

ين جاست که عربستان سعودی و يا ساير اال درؤس. دست آورده انده اسلحه از  امريکا و کشور ھای اروپای غربی ب

تواند  خانه ھای  عظيم نظامی چه خواھند کرد؟  جواب صرف اين میزراد کوچک خليج فارس با اين ھایکشور

 خود به افريقا و جنوب غرب آسيا، سرکوبی قيام ھای مردمی و ضد ۀ برای تعرضات آيندھاين کشورازباشد که ناتو ا

استعماری، انھدام سوريه و لبنان، تعرض بر ايران  و اعمار سد بزرگ در مقابل نفوذ چين و روسيه استفاده خواھد 

انور ھای نظامی و در اختيار قرار دادن ھمکاری ھمه جانبۀ ترکيه با امريکا و ناتو در به راه انداختن م.  کرد

احتمالی فضای ترکيه برای طيارات جنگندۀ اسرائيل در حمله بر ايران گويای تسلط جھانی امپرياليسم و انھدام کشور 

  .ھا و نظام ھائی خواھد بود که سدی برای توسعه طلبی و تجاوزات ناتو تلقی می گردند

ا و متحدين  اروپائی اش در تبليغ حقوق بشر و دموکراسی مشاھده می ما تقلب و فريب را در راه و روش امريک

مين نمايد و حاکميت امپرياليسم را بپذيرد، ھيچ گاھی جنايات ھمان أکه يک کشور منافع امريکا را ت تا زمانی.  نمائيم

لۀ نظام ھای وسيه کشتار مردم ب. ن حقوق بشر قرار نمی گيردؤال به اصطالح مدافعانظام عليه مردمش مورد س

برای نجات از ھمچو حالت، .  مورد حمايت امپرياليسم کمترين تفاوتی برای واشنگتن و لندن و پاريس ندارد

نظام ھای وابسته به استعمار بايد منھدم گرديده و بر .  ضرورت کامل برای مبارزۀ ضد استعماری در منطقه است

  .       ، راه ديگری برای تداوم حيات شرافتمند نخواھيم داشتجز شکست استعمار. کيد گرددأخيزش ھای ملی و مردمی ت

 

 


