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  مريکا و اسرائيل برای جنگ عليه ايراناتدارکات 

  

  

در حالی که انتخابات رياست جمھوری نزديک می شود، تدارکات برای جنگ ھای نوين تجاوزکارانه با شتاب 

اين تدارکات جنگی به پشتيبانی رئيس جمھور بارک اوباما و حريف جمھوری خواه او ميت . بيشتری آماده می شود

  .انجام می گيردرامنی 

بر آغاز شد، و طرح آن و اکت٢١مريکا و اسرائيل يکشنبه ا مشترک و بی سابقۀ "رزم آيش"مانور نظامی مھمترين 

 سه ھفته به طول خواھد انجاميد و نظامیمانور. زمايش سامانه ھای پدافند موشکی دولت صھيونيست بودآبه ھدف 

 عضو نيروھای دفاعی اسرائيل در آن شرکت ١٠٠٠اروپا، مريکائی در اسرائيل و ا نفر متخصص نظامی ٣۵٠٠

مريکائی مجھز به سامانۀ پدافند ا استقرار باطری ھای ضد موشکی پاتريوت و يک ناو جنگی - خواھند داشت 

  . آزمايش خواھد شدمانورنظامیطی اين ) ١(موشکی ضد باليستيک اژيس

د برای مقابله با رای شبيه سازی جنگ در جبھه ھای متعد بمانور نظامیمريکائی و اسرائيلی، ابه گفتۀ ژنرال ھای 

ی که با آھنگ سريع اھداف اسرائيلی را مورد حمله قرار می دھد، يعنی موشک ھای باليستيک با ئپرتاب شونده ھا

 ژنرال معاون کرگ فراکلين اھميت اين تمرين ھا را با بيانيه اش. برد کوتاه و بلند و به ھمين گونه خمپاره و راکت

  ».اين تمرين ھا برای به آزمون گذاشتن قابليت دفاعی اسرائيل است. پيغام خاصی وجود ندارد«: کاھش داد و گفت 
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 به روشنی نشان می دھد، مانورھمانگونه که طرح .  نه کامال دفاعی و نه بدون ھدف استمانور نظامیدر واقع، 

ويو، پس از حمله به ايران، در روياروئی با اعمال ھدف عبارت است از بررسی و آزمايش قابليت واشينگتن و تل آ

  .تالفی جويانۀ تھران و ھم پيمانانش

ی اين کشور به ئدولت اوباما و دولت اسرائيل دائما طبل تھديدات جنگ طلبانه عليه ايران را به بھانۀ برنامۀ ھسته 

مومی سازمان ملل متحد، روی تعيين  عجلسۀماه گذشته، نخست وزير اسرائيل بنيامين نتانياھو در . صدا درآوردند

بمب اتمی دست به خط قرمز پافشاری کرد، و داعيۀ دروغين خود را مطرح کرد که گوئی ايران تا چند ماه ديگر 

  .بھانه برای جنگ: خط قرمز يک مفھوم بيشتر ندارد . پيدا خواھد کرد

خالف ايران، اسرائيل منشور منع . اکارانه است ريمريکا و اسرائيل دربارۀ تھديد و خطر تھران  کامالً ااغراق گوئی 

اسرائيل ذخيرۀ پر . ی اتمی نيز اجازۀ بازرسی ندادژ و به آژانس بين المللی انرنکرد ءگسترش سالح اتمی را امضا

عالوه براين، اياالت ). ٢(اھميتی از سالح ھای اتمی و امکان پرتاب آن به ھر نقطه از خاورميانه را در اختيار دارد

ده و اسرائيل تجربيات زيادی در زمينۀ جنگ ھای غير قانونی در منطقه دارند، و اکنون نيز در حال نقشه متح

  .ريختن برای جنگ ديگری ھستند، و اين بار عليه ايران

 ناموجه عليه ايران ۀ موشکی اسرائيل تنھا قابليت اسرائيل و اياالت متحده را برای حملدفاعآزمايش ھای سامانه ھای 

 اخير در پيوند با تمرين اساسی در زمينۀ دفاع غير نظامی اسرائيل می باشد که ھفتۀ مانور نظامی. ت می کندتقوي

 داخلی نيروھای دفاع اسرائيل، و به ھمين گونه تمام بخش هبه بھانۀ مقابله با زلزلۀ احتمالی، فرماند. گذشته آغاز شد

برای آماده سازی برای وضعيت ھای فوری « غاز کردند خدمات فوری و وزارتخانه ھای دولت، تمرين ھائی را آ

  ».که می تواند احتماال ما را غافلگير کند

اياالت متحده در عين حال سامانه ھای دفاع . جز تدارکات گستردۀ جنگه چنين اقداماتی در اسرائيل چيزی نيست ب

  .موشکی ھم پيمانانشان در خليج فارس را تقويت کرده اند

 کشور در خليج فارس برگزار ٣٠مريکا تمرين بی سابقه ای را با شرکت ناوگان جنگی ای دريائی ماه گذشته، نيرو

ھدف از چنين تمرين ھائی، جلوگيری از مين گذاری تنگۀ ھرمز توسط ايران به عنوان عمل تالفی جويانه در . کرد

ھای ھوادريای رزمی اش را به دو عالوه بر اين، از آغاز سال جاری، پنتاگون گروه . مريکا بوداپاسخ به حمالت 

 اولترامدرن را در منطقه مستقر ساخت و بر اين ٢٢برابر افزايش داده و يک اسکادران ھواپيمای شکاری اف 

مريکا نه اتمام حمالت . اساس به شکل قابل مالحظه ای موجب افزايش توان تھاجمی اش در جنگ عليه ايران شد

ش بزرگی از زيربناھای نظامی و صنعتی کشور، با نتايج اسفبار برای اقتصاد و ی ايران، بلکه بخئتنھا مراکز ھسته 

دوشنبه، در سومين جدال برای رياست جمھوری، اوباما و رامنی در مورد . مردم ايران را ھدف خواھد گرفت

ای جنگ سعی پشتيبانی از اسرائيل، افزايش تحريم ھای اقتصادی عليه ايران برای فلج کردن اين کشور و آمادگی بر

  .می کردند قاطعيت خود را بيش از پيش نشان دھند

در حالی که بين دو حزب دموکرات و جمھوری خواه در مورد برنامۀ جنگی توافق وجود داشت، اوباما موضع 

 که در شرف تکوين است مانوریاوباما به طور مشخص به . نظر می رسده وکيل مدافع پر شورتری برای جنگ ب

را راه اندازی کرده » قوی ترين ھمکاری نظامی و اطالعاتی با اسرائيل« نشان دھد که دولت او اشاره داشت تا

سخت ترين تحريم تاريخ را «است، البته با بی اعتنائی کامل به نتايج آن برای مردم ايران، و با افتخار مدعی شد که 

به ] از دوران جنگ ايران و عراق[ليد نفت  سقوط کرده و تو٨٠%بھای ارز ايران تا ... به ايران تحميل کرده است

  ».اقتصاد آنھا در حال ويران شدن است...کمترين ميزان رسيده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

وقتی رامنی درخواست تحريم ھای سخت تری را مطرح کرد و به عنوان آخرين راه حل فراخوان مداخلۀ نظامی 

: و اظھار داشت که . »زمان می گذرد«. صادر کرد، اوباما پاسخ داد که زمان مذاکرات به سرعت به پايان می رسد

 یاگر به خواست ھای جامعۀ بين الملل...به ايران اجازه نخواھيم داد که به مذاکرات بی پايان و بی نتيجه ادامه دھد«

  ».پاسخ نگويد، ما برای اطمينان حاصل کردن از نبود سالح اتمی در ايران دست به اقدامات ضروری خواھيم زد

مريکا، در خاورميانه و در سطح بين المللی برای جنگ جنايتکارانۀ ديگری تدارک می اگر در روی دوش طبقۀ کار

، بر اساس دروغ و تحريف حقايق در ااين جنگ نيز مانند مداخالت نظامی در افغانستان، در عراق و در ليبي. بينند

  .افکار عمومی به راه خواھد افتاد

ی توسط ايران به اين کشور حمله نمی کند، بلکه برای به ئ سالح ھسته مريکا برای جلوگيری از ساختاامپرياليسم 

قدرت رساندن رژيمی در ايران تالش می کند که مطابق بلند پروازی ھای اياالت متحده برای تسلط بر منطقه ای 

  .انباشته از انرژی يعنی منطقۀ خاور ميانه و آسيای مرکزی، تحت اوامر واشينگتن باشد

ی برپا کند که می تواند رقبای بزرگ اناپذير واشينگتن می خواھد آتش جنگ را در سطح منطقه وليت ؤسياست مس

کشورھائی مانند چين و روسيه ھر دو در ھمين منطقه منافع اقتصادی و . اياالت متحده را به ميدان بکشاند

  .ستراتژيک بسيار مھمی دارند

مبارزه عليه نظامی . پايان ببخشد، طبقۀ کارگر بين المللی استتنھا نيروی اجتماعی که می تواند به اين گونه فجايع 

گری و جنگ مستلزم ايجاد جنش توده ھا بر اساس انترناسيوناليسم سوسياليستی برای پايان بخشيدن به نظام سرمايه 

  . ملت به عنوان منشأ اصلی جنگ است–داری و نظام باطل شدۀ  دولت 

  

  توضيحات مترجم

١( Aegis  

http://www.youtube.com/user/AegisBMD 
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.  از جھان حمله کند ایدر واقع اسرائيل در ستراتژی سامسون، با سالح اتمی می تواند به ھر نقطه: مترجم ) ٢

گر بنابر اين باشد که ستراتژی سامسون بر اين اساس است که ا.  ھزار کيلومتر برد دارد١١موشکھای ژريکو 

  .، تمام جھان از بين خواھد رفتداسرائيل از بين برو

  

  :پی نوشت مترجم 

الزم به يادآوری است که ترجمه و نشر مقاالت تروتسکيستھا به معنای دفاع از چنين تمايالتی در گاھنامۀ ھنر و 

ر اين ضروری خواھد بود که ما با مبارزه نمی باشد و تکيۀ ما بيشتر روی وجه گزارشی مقاله بوده و عالوه ب

  . نگرش ھای تمايالت مختلف در بطن جريان ھای چپ و به ويژه انترناسيونال چھارم آشنا شويم

جز مواردی که به پاراگراف آخر مربوط می شود يعنی ه با اين وجود از ديدگاه کلی با نظريات مطرح شده ب

موضوع بحث . ده آليستی به نظر می رسد، می توانيم موافق باشيمانترناسيوناليسم سوسياليستی که تا حدود زيادی اي

در ھر صورت ما عمال، نه تنھا از تشکل جنبش توده ھای سوسياليستی در سطح جھانی برای . فعال اين جا نيست

 عکس با يک جنگ احتمالی و عينی عليه ايران ه، خيلی دور ھستيم، ولی ب]گذار[مقابله با جنگ و امپرياليسم و 

در نتيجه ملت ايران به ھيچ عنوان نمی تواند، دست کم برای پاسخگوئی به تھديد جنگ  . رو می باشيمه وبر

امپرياليستی فعلی روی جنبش توده ھای سوسياليسم انترناسيونال حساب کند زيرا چنين نيروئی ھنوز شکل نگرفته 

  . است

  

 ٢٠١٢بر و اکت٣١مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  يانهخاور م: منطقه 

   نظامی گری-  ناتو – اياالت متحده - جنگ : موضوع 

  ايران: بررسی  

  )کميتۀ بين المللی چھارمين انترناسيونال(منتشر شده در سوسياليست جھانی وب سايت 

  ١.١١.٢٠١٢/پاريس/ترجمه توسط حميد محوی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

309/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http  

Les préparatifs américano-israéliens de guerre contre l’Iran 
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