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  جنگ افروزی ھستندۀبه توقف توطئ فقط مردم متحد قادر

 

شود ، سودان تجزيه شده و بخش   ثبات و امنيت کشور نفت خيز عربستان سعودی متالشی میۀبھانه ومالی بس
ه ، افغانستان بشود رسميت شناخته میه عنوان يک کشور مستقل به آن ب مسيحی نشين با منابع نفت وگاز غنی 

 گيرد که در پی خود پاکستان را ھم می  انفجارھای نيويورک بمباران و ديرتر مورد تجاوز و اشغال قرار میۀبھان
 داشتن ۀبھانه کند ، عراق ب بلعد و اين کشور اتمی را وارد يک سيکل بی پايان درگيريھای داخلی و خارجی می

شود بلکه عمال به سه کشور تقسيم  ی و تالش برای دستيابی به سالح اتمی نه تنھا ويران میئسالح ھای شيميا
که پيامد  شود   ، مصر از درون متالشی می گيرد  بارھا مورد تجاوز و اشغال قرار میشود ، لبنان و فلسطين می
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 است و اينک سوريه مراحل پايانی وارد شدن در يک جنگ داخلی راطی ا تالشی کشورھای تونس و ليبيۀآن زمين
 . کند و ايران در نوبت قرار دارد تا سرنوشتی ھمانند کشورھای فوق را پيدا کند  می

  ند سبزمذھبی وامنيت ملی ايرانکمرب
  

 

 مورد تاخت و تاز کشورھای   که از ثروت بيکران بر خورداراستافريقا خاورميانه و شمال  جغرافيای اقتصادی

بافت ھای اجتماعی ، اقتصادی ، فرھنگی ، زير ساختھا و سيستمھای  غربی و طرفداران آنھا قرار گرفته است 

  جھان دچار ھرج و مرج شده و رسد که نظر میه شوند چنين ب ران نابود می اين کشورھا از طريق بمبا دفاعی

مسخره گرفته شده اند ه  و اعضاء ناتو بامريکا قوانين بين المللی توسط ۀ ھم قانونی بر آن حکمفرما نيست در واقع

  .  ندارند ءاباآنھا ھمچنان برای تسلط بر منابع کشورھای اين منطقه و تقسيم آن بين خود از ھيچ ترفندی   

شود ، سودان تجزيه شده و بخش  بھانه ثبات و امنيت کشور نفت خيز عربستان سعودی متالشی میه سومالی ب

ۀ بھانه ، افغانستان بشود رسميت شناخته میه عنوان يک کشور مستقل به آن ب مسيحی نشين با منابع نفت وگاز غنی 

بلعد و  گيرد که در پی خود پاکستان را ھم می  و اشغال قرار میانفجارھای نيويورک بمباران و ديرتر مورد تجاوز

 داشتن سالح ھای ۀبھانه کند ، عراق ب اين کشور اتمی را وارد يک سيکل بی پايان درگيريھای داخلی و خارجی می

، لبنان و شود  شود بلکه عمال به سه کشور تقسيم می ی و تالش برای دستيابی به سالح اتمی نه تنھا ويران میئشيميا

 تالشی ۀکه پيامد آن زمين شود   ، مصر از درون متالشی می گيرد فلسطين بارھا مورد تجاوز و اشغال قرار می

کند و ايران   است و اينک سوريه مراحل پايانی وارد شدن در يک جنگ داخلی راطی میاکشورھای تونس و ليبي

  . پيدا کند در نوبت قرار دارد تا سرنوشتی ھمانند کشورھای فوق را 

 که از امکانات مادی و معنوی و تاريخ و تمدن   که دچار اين سرنوشت شده اند کشورھای اسالمی ھستندکشورھائی

 آنھا در مراحل تاريخی با مبارزه و مقاومت خود نه تنھا به استقالل رسيده بودند ۀبسيار کھنسال بر خوردارند و ھم

اين سرزمينھا از ثروت بی پايان . ر تاريخ تمدن بشريت ايفاء کرده اند بلکه دارای ھويت ملی بوده و سھم بزرگی د

، منابع انسانی ، منابع معدنی بر خوردار و پل  مليون نفری۶٠٠ با جمعيت بيش از از جمله نفت و گاز ، بازاری

ھای متجاوز اين کشورھا بيش از صد سال است که توسط نيرو . ھستندافريقا آسيا ، اروپا و ۀارتباط بين سه قار

محض ه  ترين امنيت اقتصادی و ملی بر خوردار نبوده و بئیخارجی مورد تاخت و تاز قرار دارند و ھنوز از ابتدا

سرعت اين مناطق مورد آماج نيروھای نظامی ه ر و تحول توازن نيروھا در منطقه و جھان بييکوچکترين تغ

  . گيرند کشورھای غربی قرار می

ر سختار سياسی و اقتصادی خود ومنطقه يي به تغ سرعت دسته  کافی بود تا غرب ب١٩٩١  اتحاد شوروی  ۀتجزي

 غرب برای پيشبرد اين سياست به تدوين . اساس جنگ سرد و در رقابت با اين کشور استوار شده بودهبزند که قبال ب

  .  دست زدامريکا تحت عنوان پروژه نوين قرن امريکائینئوليبرالی قرن  تئوری 

 )for the New Project American Century(  

اين پروژه زمينه و تدارک برای اشغال مناطق آزاد شده در دوران مبارزات استقالل طلبانه بين جنگ جھانی اول و 

 اولين تير خالص رادر يوگسالوی رھا کرد امريکان رئيس جمھور وقت کلينت. گرفت دوم و جنگ سرد را در بر می

 کردن اين پروژه رانشان داد ، يوگسالوی تجزيه ئی برای اجراامريکاعزم   وديرتر عراق و با بمباران افغانستان 
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مبر فراھم شود و بوش بتواند با استناد به آن به عراق حمله کند  سپت١١  تحقير شود و زمينه برای شد تا روسيه بيشتر

را  آن)    Robert Kagan(کاگان رابرت . غرب قرار گيرد ۀ در جبھافريقاو آغازی شود تا خاورميانه و شمال 

 که مفسران از جمله خود کاگان عطف و بزنگاه بود و نه چيز ديگرۀ نقط مبريک سپت١١کند که  اينطور فرموله می

 المان که منجر به روی کار آمدن نازيھای ١٩٣٣در سال ) Reichstagsbrand ( المانآنرا با آتش زدن پارلمان  

  . کنند  تشبيه می،دوتدارک برای جنگ جھانی دوم ش

مرکز قدرت يعنی عراق در خاورميانه حمله و آنرا نابود و به اشغال در ه  بنابر اين تز بايد در ابتدا ب٢٠٠١در سال 

عراق اھميت اين کشور را در سازماندھی مقاومت عليه ه حمله ب. آورد تا ديگران حساب کار خود را بکنند 

دھد در واقع جنگ عراق  تقالل اين کشورو کشورھای منطقه را نشان میامپرياليسم و دفاع از منافع ملی و اس

 و در نھايت جھانی کردن آن بود در ھمين رابطه افريقا در خاورميانه و شمال امريکاگسترش تز حاکميت سياستھای 

 در نظر  ميليارددالر بدون۶٠٧ در زمان بوش به   ميلياردالر در سال٣٠٠ از ٢٠٠٠ در سال امريکا نظامی ۀبودج

 ئیدالر صرف اجرا  حاضر شد ماھيانه تا ده ميلياردامريکا و  به سه برابر افزايش يافت  تحقيقاتی ۀگرفتن بودج

 و دادن اختيار تام به آنھا و باز امريکاليس ويژه در داخل و رسيد و اين کشور با ايجاد پ،کردن اين طرح بکند

 و با ايجاد زندانھای سيار در اقصاء نقاط جھان از جمله امريکادر گذاشتن دست آنھا در امور امنيتی شرايط خفقانی 

  . داردالماندوران قدرت نازيھای ه اروپا ايجاد کرد که شباھت زيادی ب

 کردن اين طرح که کشورھای چين و روسيه را ھم نشانه گرفته بود تا آنجا پيش رفت که ئیسرعت عمل در اجرا

در مورد چگونگی مبارزه با جنبش ھای ملی و دمکراتيک و چپ  و تيم او يک بار ديگر تز معروف جان اف کندی 

 نيروھای مذھبی مورد استفاده قرار گرفت و زمينه ای شد تا با استفاده از نيروی نظامی با  در جھان با استفاده از

 جنگ جھانی دوم  که تا پيش ازافريقا کنترل خاورميانه و شمال ۀآتش انبوه و پشتيبانی از نيروھای مذھبی زمين

  . مجددا تحت کنترل در آيد  ،شد حيات خلوت کشورھای غربی محسوب می

غرب موضع خودرا کامال مشخص کرد ايجاد کمر بند امنيتی سبزمذھبی با مرکزيت عربستان سعودی و نيروھای 

 جنگ و ۀ ولی ادام شودئیاين پروژه قرار بود طی ده سال اجرا . افريقا خاورميانه و شمال ۀ سنی در منطق مذھبی

 نشان داده که بمباردمانھای بی سابقه آنھم عليه کشورھای کوچک امقاومت در عراق و افغانستان و اخيرا در ليبي

 تا مرزھای ھندوستان گسترش و حتی امکان گسترده افريقا جنگ از شمال ۀ و بی ثباتی و ادام را نداده  دلخواه ۀنتيج

  .وجود آمده است هديگر کشورھا به تر شدن آن نيز ب

و   بزرگترين اقتصاد اروپا ، فرانسه بزرگترين قدرت اتمی اروپاالماناينبار کشورھای تروئيکای اروپا متشکل از 

 و فاشيستھا مورد الماند سبز را که قبال از طرف نازيھای بنانگلستان بزرگترين قدرت نظامی اروپا طرح کمر

 برای سازماندھی آن  سرعته کرده و آنرا در دستور کار قرار دادند و باستفاده قرار گرفته بود کار ساز ارزيابی 

در ترکيه در مقابل حکومت نظامی منفور اين کشور نيروھای . نتيجه مثبت داده بودوارد عمل شده که قبال در ترکيه 

ان در حاکميت نامھای مختلف وارد کارزار سياسی شده تا در نھايت حزب رفاه عدالت اردوغه مذھبی سنی افراطی ب

 ناتو رضايت کامل  رسد کشورھای غربی از عملکرد اين کشور عضو پيمان نظامی نظر میه سر در آورد که ب

  . کند که ترکيه بدون اما و اگر در ھمه جنايات آنھا در منطقه شرکت کرده و می دارند مضافا به اين

 جلب نيروھای سنی اين کشور نشد در نتيجه علت نفوذ وسازماندھی حزب بعث عراق موفق بهه  در عراق بامريکا

 اين کشور که ھنوز ھم ۀبا ھمکاری ايران و ترکيه و با استفاده از بخشی از کردھای وابسته و شيعيان عقب افتاد

موقعيت بسيار متزلزل دارند وارد ھمکاری شد با وجود اين مجبور به مستقر کردن دويست ھزار نفر نيروی نظامی 
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 که خسارت  جا شدنده  و ناتو در اين کشور جابامريکا ده سال گذشته دو ونيم مليون نفر سرباز عراق شد و طیه ب

  . ميلياردالر رسيد ۴٠٠٠آن تنھا به کشورھای صنعتی غرب اروپا به بيش 

ت نفس کشيدن در أ با ھمه امکانات نظامی ، فرھنگی ، ايدئولوژيکی و اقتصادی عراق را کوبيد تا احدی جرامريکا

 از   راء و شرکاامريکا کمر شکنی بود که ۀ ھزين  تحمل  اين سياست جنگیۀ خاورميانه را نداشته باشد نتيجۀقمنط

 اينک با موج حمالت موشکی به پادگانھای اين کشور از طرف   نظر اقتصادی به ورشکستگی کشانده است

  . شده است  مجبور به ترک اين کشور نيروھای مقاومت عراق

اروپا با رھبری تروئيکا برای بسيج و سازماندھی نيروھای سنی و سنتی کشورھای عرب از جمله در اين فاصله 

ترکيه ھای ديگری با دولتھای سايه و زير فرمان نظاميان در   وارد صحنه شد تا   ، پاکستاناتونس ، مصر ، ليبي

 با ھمکاری کشورھای امريکااروپا و بر کسی پوشيده نيست که . که سوريه ھم در نوبت قرار دارد منطقه ايجاد کند 

 که رھمانطو. بر آمد ه اندو ترکيه در صدد تثبيت اين نيروھا در قدرت  فرمان مثل شيخ نشين ھای عرب ه گوش ب

اخير نيز احزاب مشابھی در تونس  تحريک پاکستان که از سالھا پيش فعال است، در ماه ھای  شاھديم ، عالوه بر

را )  سياسی اخوان المسلمينۀ اسالمی آزادی و عدالت ، شاخبحز(و مصر ) عهحزب اسالمی عدالت و توس(

اين احزاب دقيقا از روی احزاب . کند سرعت فراھم میه نھارا بآ به قدرت رساندن ۀسازماندھی کرده و زمين

  . برداری شده است اپیدمکرات مسيحی ھای اروپا با انطباق در منطقه ک

  

  :کمربند سبز مذھبی و اسرائيل

 پشتيبانی ارزی و اقتصادی دارد ۀو حفظ منابع ستراتژيکی انرژی اين مناطق که برای آنھا جنب غرب برای کنترل 

برای  نفع خود در منطقه ھستند وتا آنجا که امکانات اجازه دھد ه  ساختار حکومتی بئیھر قيمت در صدد بر پاه ب

ماھيانه بيش از ده ميليارددالر   ھزينه کردن ۀظورآمادآنھا برای اين من.  کردن آن پا فشاری خواھند کردئیاجرا

 ميليارددالر به اسرائيل ٧ ميليارددالر کمک مالی ، ٢.٣ ساليانه ۀمين ھزينأدولت و ارتش مصر برای ته ھستند تنھا ب

ر  ميليارددال١٧کمک بالعوض و به پاکستات طی ده سال گذشته برای کشتار مردم خود و مردم افغانستان تا حاال 

 در صورت بروز جنگ  ليونی و تحت سلطهيجمعيت بيش از ششصد م  کمک مالی نظامی کرده اند اين مناطق با 

شود و قربانيان اصلی   جنگی ارتجاع محسوب میۀجھانی ديگر که احتمال آن کم نيست گوشت دم توپ و ذخير

 برای سھم خواھی  دخالته ت ترغيب بشده  را بئیثروت وسوسه انگيز اين مناطق ھر نيرو. جنگ آينده خواھند بود

  .خواھد کرد 

  ۀدوران رسيده  عثمانی و تقسيم مناطق تحت اشغال اين کشور بين قدرتھای تازه بۀبعداز پاشيدگی دولت پوسيد

 سوريه و لبنان را به اشغال در   و روسيه تزاری بزرگترين سھم نصيب انگلستان شد و فرانسه ھم انگليس ، فرانسه

    خاورميانه بر اثر جنگ جھانی اول آنقدر ضعيف شده بودند که ديگر نایۀه قدرت خارجی در منطق ھرس آورد

را فعال کرد تا  جنگيدن و ھزينه کردن بيشتررا نداشتند ولی انقالب اکتبر يک بار ديگر تمامی نيروھای استعماری 

  . عليه کشور نوپای شوروی ايجاد کنند کمک ھمين نيروھای مذھبی و ضد چپ جبھه ایه ب

دليل ھمين ضعف قدرت ھای متجاوز مبارزات استقالل خواھی قوت گرفت و انگلستان و فرانسه ه طولی نکشيد ب 

 سر در آوردند و ايتاليا برای سرکوب الماناز ھمه طرف مورد حمله قرار گرفتند و ايتاليا فاشيست و نازی ھای 

 و ای مقاومت مردم ليبيم کرد و عمر مختار رھبر افسانه ااز مردم اين کشور را قتل عا بيش از نيمی اجنبش ليبي

ه  در مالء عام ب١٩٣١در سال  عرب بيش از بيست سال عليه ايتاليا جنگيد تا سرانجام اسير فاشيستھای ايتاليا شد و
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 را بريد و به تماشای مردم کرد و سرش دار آويخته شد ھمان کاری که رضا شاه با کوچک خان جنگلی در گيالن 

دار آويخت و دکتر فاطمی ه گذاشت و يا محمد رضا شاه با قاضی محمد رھبر کردھای کردستان ايران کرد و اورا ب

    . يکی از چھره ھای تاريخ ايران را اعدام کرد و مصدق را تا پايان عمر زندانی کرد

رھبری ژنرال پاتن ه  ارتش فرانسه ب  گرفت وفرماندهسرعت جای انگستان و فرانسه را در منطقهه  نازی بالمان

 در عراق کودتا کرد و ايران و ترکيه ١٩٣٩ در سال المان   پيوستالمان ۀ نازی کرد و به جبھالمانخود را تسليم 

ی و المان ۀ ضد اشغالگران تازه با وجود اعدام عمر مختار مقاومت با نازی قرار گرفتند در ليبيالمان ۀدر جبھ

تصرف خود در آورد و ملک ادريس ه  را با انگلستان ليبي  نازیالمانيسی شدت گرفت که درنھايت با شکست انگل

  .قدرت رسانده را که جنازه ای بيش نبود دوباره ب

که  کلی خراب کنند تا اثری از وی در تاريخ باقی نماند ه  عمر مختار را از بين ببرند و بۀانگلستان دستور داد مقبر 

 و رھبران راه استقالل در جھان داشت و دارد عملکرد   نفرت و کينه ای است که انگستان از مبارزانۀنخود نشا

عينه ه و مردم جھان ب نمايش گذاشت ه  عريان ارتجاع غرب را بۀغير انسانی و شرم آور با معمر قذافی چھر

     . اردذنسيب ھای انسانی را زير پا بگمشاھده کردند که امپرياليسم و ارتجاع برای منافع خود تا کجا حاضرند پر

 ئیشدت در کشورھای اروپاه تدريج آوارگان يھودی را که به انگلستان از اوضاع بلبشوی منطقه استفاده کرده و ب 

از جمله خود انگلستان مورد نفرت و اذيت وآزارقرار داشتند به فلسطين اشغالی کوچ داد يھودی ھا موفق شدند در 

يھودی که از مليتھای مختلف تشکيل شده بودند متشکل شده واز پايان جنگ جھانی دوم و شکست چھار چوب مذھب 

نازيھا استفاده کرده ودر شرايط بسيار بحرانی و گزار جھان دست به ايجاد کشور اسرائيل بزنند بحرانی که ھنوز 

   . دست از سر مرم خاورميانه بر نداشته است

 خاورميانه ھمچنان بزرگترين ۀ جنگ خانمان بر انداز و نابود کننده در منطقشدت مذھبی عامل چھاره اسرائيل ب

خطر امنيتی را با ھمراھی امپرياليسم غرب برای تمامی کشورھای خاورميانه و جھان ايجاد کرده تا آنجا که غرب 

حکومت اسرائيل بوده و بدون ھيچ محدوديتی از اين رژيم نژاد پرست دفاع کرده است  ھمواره درگير اين بحران 

در شرايطی در کشور اشغالی فلسطين ايجاد شد که يھوديان از نظر جمعيت در اقليت قرار داشتند و اکثرا مھاجران 

  . تازه وارد بودند

تند و اسا س تورات يھوديان خلق بر گزيده خدا ھسه ب(طی و نژاد پرست عنوان يک نيروی مذھبی افراه اسرائيل ب 

رب عنوان عامل اصلی بی ثباتی در منطقه و آزمايشگاه تجارب جنگھای غه امروز ب) ارندبر ديگر خلقھا برتری د

يای اسرائيل بزرگ از نيل تا فرات ھمواره ؤئيل از زمان تشکيل اين کشور در راسرا. عليه مردم منطقه وجھان است

 خوبی میه  بوده چه ب انهدر منطقه خاورمي  المان کردن تز کمربند سبز مذھبی با مدل نازيھای ئیدر صدد اجرا

  . دانست که آنھا تاچه اندازه ضد چپ و نيروھای ملی دمکراتيک و پيشرفت اقتصادی و تحوالت سياسی ھستند 

  

  : شيعيان و کمر بند سبز 

ه  مھمی در مبادالت سياسی منطقه بر خوردار نبودند و در فقر و فالکت و بۀ گذشته شيعيان از وزنۀ سد در اوايل

 و افغانستان اسکان داشتند در   در پاکستان فعلیی عمدتا در ايران و عراق و بخشۀنده در منطقصورت پراک

دادند و ھميشه مورد آزار و تحقير قرار داشتند علت بيشتر  کشورھای عربی فقيرترين اقشار را شيعيان تشکيل می

 نداشتن قدرت برای دفاع از خود بوده اين سينه زنيھا و تو سرخود زدنھا ناشی و گريه وزاريھا از دوران تحقير و

 نازی و ايتاليای فاشيست و تشکيل کشورھای سوسياليستی که ضعيف المانر اوضاع جھانی و شکست ييبا تغ . است
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 نطفه ھای مقاومت و مبارزات شکل گرفت  شد  منطقه و قدرتھای حامی آنھا را ھم شامل میۀشدن حکومتھای وابست

دست آورند که امروز شيعيان از لبنان تا ه تدريخ استقالل خود را به ی خود موفق شدند بو اين جنبشھا با سازماندھ

 بزرگترين جمعيت شيعيان   از کشورھای عربی و از پاکستان تا افغانستان پراکنده اندئیسوريه و از عراق تا بخشھا

 يت پاکستان را شيعيان تشکيل می مليون نفر جمع٣٠کنند که قدرت را دردست دارند و بيش از  در ايران زندگی می

  .دھند

 ابزاری کند تنھا در سالھای ۀدر صدسال گذشته غرب و استعمار موفق نشده است ھمانند سنی ھا از شيعيان استفاد

 ا نادرست رژيم ايران از توازن قوا در منطقه بخشی از آنھا در جنايتھای غرب در عراق و ليبيۀعلت محاسبه اخير ب

ليون ي م١۶٠ خاورميانه در حدود ۀشيعيان در منطق جمعيت . شدت ھم منفور شدنده ت کردند که بو افغانستان شرک

که  مضافا به اين حساب می آيند ه ن کننده ای بيي سنگين وتعۀنفراست که از نظر نيروی انسانی و توازن نيروھا وزن

  .در ايران قدرت را دردست دارند 

نی کردن روابط بين شيعيان و سنی ھا اين است که آنھا مايل نيستند اين يکی از داليل پافشاری غرب برای بحرا 

 اقتصادی و نظامی و بازار ۀن کننديييک قطب تعه  بافريقادونيرو متحد شوند چون در آنصورت خاورميانه و شمال 

شکل و تا  غرب بسيار مۀبا اوضاعی که در منطقه پيش آمده است جلب شيعيان در جبھ. جھانی تبديل خواھند شد 

دھد که غرب سياست خودرا بر   خاورميانه نشان میۀتجارب جنگھای منطق. رسد نظر میه حدودی غير ممکن ب

برای مثال از اسرائيل خواسته تا شيعيان  اساس تضعيف شيعيان در تک تک کشورھای منطقه تنظيم کرده است 

زير بکشند و ه  قدرت بۀ شيعيان را از اريکلبنان را گوشمالی دھد و يا در مورد سوريه تصميم بر اين است که

  .در موقعيت بسيار بدی قرار دارنددر پاکستان و افغانستان ھم شيعيان  آنوقت سراغ ايران بروند 

 و فرھنگی و از ھمه مھمتر از  ايران با حاکميت شيعه کشور بزرگی است که از نظر اقتصادی ، سياسی ، نظامی

 ستراتژيکی بزرگی در جغرافيای اقتصادی  تعدد ھمسايگان از اھميت  و  نظر وسعت و جمعيت و ثروت طبيعی

ھم بزند بی علت نيست که غرب در ه تواتند توازن نيروھا را بالکل ب خاورميانه بر خوردار است که موضع آن می

ا سر فرصت ت رابطه با ايران جانب احتياط را در پيش گرفته و سعی دارد تا اين کشور را مھارو ضعيف نگه دارد 

علت رشد تضاد منافع قدرتھای بزرگ تشکيل آن غير ممکن است سراغ ايران ه  بو با جبھه جھانی متحد که عمالً 

  . برود و کارش را يکسره کند 

مزيت بزرگ ايران در آن است که اکثريت مردم کشور شيعه مذھب و ايران در طول تاريخ از زمان دوران صفويه 

 در مقابل تجاوز و مداخله دوام آورد و از ارزشھای خود دفاع کند  ای موفق شده استعنوان يک قدرت منطقه ه ب

در واقع ھيچ رژيمی در ايران بدون در نظر گرفتن اين قدرت تاريخی و ھمت برای دفاع از منافع ملی کشور قادر 

  . خاورميانه از آن بر خوردار است ۀبه بقاء و دوام نيست مزيتی که کمتر کشور منطق

ه ه اند بريخی زيادی ندارند و بسيار شکنند تاۀ ھستند که ھنوز سابقئیسياری از کشورھای منطقه کشورھای نوپاب 

دھند که بر سر منافع ملی  اين اجازه را به ھيچ حکومتی نمی دھند مردم ايران  ر مسير میييسرعت تغه ھمين دليل ب

 در بين مردم ايران  ئیوابستگی ھيچ جا صادراتی ودست از پا خطا کند صد سال گذشته نشان داد که وصله ھای 

  .  قوت کشور است که اين سرزمين را سرپا نگه داشته است ۀندارد اين آن نقط

  

  : در بحران ساختاری و اقتصادی غربافريقانقش خاورميانه و شمال 
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ميانه زير پوشش  خاورۀشتاب غرب برای سرھم کردن حکومتھای نظامی بوروکراتيک با دولتھای سايه در منطق

 ستراتزيکی طوالنی مدتی را در سر می پروراند ۀدھد که غرب برنام کمر بند سبز مذھبی از نوع سنی آن نشان می

ليونی که از پوشش طبيعی يشوک نظامی با تمام قدرت برای درھم شکستن کشور کوچک عراق با جمعيت بيست م 

 مردمی منطقه ، در ھم ۀامی حکومتھای ضعيف و بدون پايخوبی بر خوردار نبود در واقع زھر چشم گرفتن از تم

 روسيه و چنگ و دندان نشان دادن به چين کشوری که طی چند سال آينده از نظر اقتصادی غرب را  ۀشکستن وجھ

  .پشت سر خواھد گذاشت بود 

جامه عمل  ظامی  ايجاد خاورميانه بزرگ از طريق اشغال و تھاجم نۀغرب موفق نشد طی ده سال گذشته به برنام 

 یب روی آورده است تا ھم مذھالمانبپوشاند در نتيجه يکبار ديگر به سياست ايجاد کمربند سبز مذھبی زمان نازيھای 

شدت نگران از دست دادن موقعيت خود در ه ھای سنی سنتی منطقه را از آينده بترساند و ھم مسيحی ھای جھان را ب

  . زحمتکش جھان ، روسيه و چين بکشدت بسيج خود را برخ توده ھایبين مردم ھستند دلداری بدھد و ھم قدر

 دارد اين ئی اين جبھه است که از نظر بسيج نيروھای مذھبی يد طوال  يکی ديگر از صحنه گردانانالمان

 پيش از جنگ جھانی دوم تقريبا اتحاد شوروی را در   ، و مسيحیئیکشورضمن ايجاد کمر بند مذھبی اسالمی ، بودا

  .صره قرار داده بودمحا

 بسيار قوی جاسوسی از نيروھای مذھبی ۀيک شبک  در اروپای شرقی سابق پس از جنگ جھانی دوم المان 

شدند اين نيروی مذھبی که عمدتا  سرعت سر بزنگاه ھا وارد صحنه میه کاتوليکی و ارتدکس ايجاد کرده بود که ب

اری در شرق اروپا دست داشته بلکه وظيفه بی ثبات کردن اين در ترورھای بسي جاسوسان تربيت شده بودند نه تنھا 

  .عھده داشتند ه کشورھا را ب

 ارتجاعی مذھبی بودند ۀ که بزرگترين مانع تشکيل اين جبھاجز در عراق و ليبيه  ب دھد که غرب اوضاع نشان می

 ئیموافقت کشورھای اروپادر ديگر کشورھای عربی منطقه در حال سازماندھی نيروھای سنی منطقه ھستند که با 

ه وقت ب و شيخ نشينھا ھمراه و ھمگام است و اگر موفق به روی کار آوردن اخوان المسلمين در سوريه شوند آن

 ٧٠دست خواھند گرفت و بيش از ه  بدون ايران را ب  خاورميانهۀکمک عربستان سعودی و ترکيه کنترل کامل منطق

ی که در حال اده از اين سرمايه و ساختار جديدر آنھا خواھد بود تا با استفدر صد منابع نفت و گاز منطقه در اختيا

  .ايجاد آن ھستند به بحران اقتصادی خود سروسامانی بدھند

 و سرنگونی حکومتھای اين دوکشور غرب عمال نشان داد که برای اعمال ھژمونی بر جھان ابا اشغال عراق و ليبي 

راه انداخته ه  جنگی که غرب در منطقه ب  بزند ھر جنايتیه است دست بو تضمين منافع انحصارات بزرگ حاضر 

ليون نفر مسلمان را در گير آن کرده است آيا ھمان جنگ صليبی نيست که برعليه مردم ي م۶٠٠است و بيش از 

  کشورھای اسالمی راه افتاده است؟

ران در تضاد کامل قرار دارد بلکه عليه منافع  کمر بند سبز مذھبی توسط ناتو و غرب نه تنھا با منافع ملی اي ايجاد 

 گسترده ۀجھان است بايد انتظار داشت مقاومت در منطق  مردم ۀ و ھمافريقاملی کشورھای خاورميانه و شمال 

ھمراه نيروھای ملی و دمکرات در اين شرايط ه  چپ ھا ب ترشود تا زمينه بيرون راندن اين متجاوزان را فراھم کند

   دست گيرند وبا تمام توان از تشکيل اين نيروی مخرب و در خدمت امپرياليسمه تکار عمل را باب توانند  می

  . جلوگيری کنند 
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