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پس از ختریب سوسیالیسم در شوروی؛ آمریکا خود را قدرتی بالمنازع دید و براساس آن در سال۱۹۹۴برای 
قرن بیست ویکم پروژه ای به نام »قرن نوین آمریکایی« طراحی و معرفی کرد.هدف از این پروژه و اجرای آن، بسط 
هژمونی کامل آمریکا در جهان و سازگار کردن کلیه کشورها با اصول و منافع آمریکایی در قرن ۲۱است. از آجنا 
همخوانی  آمریکا  سیاسی ــ اقتصادی  ساختار  در  موجود  انسداد  با  عادی  شرایط  در  پروژه  این  اهداف  حتقق  که 
بود؛  روبرو  چین  ویژه  به  نوظهور  اقتصادهای  روزافزون  گرفنت  قدرت  تهدید  با  آمریکا  دیگر  سوی  از  و  نداشت 
۲۰۰۰ این پروژه را تکمیل کرد.  لذا با انتشار یک سند نظامی به نام »بازسازی قدرت دفاعی آمریکا« در سال 
افزایش  از  عبارتند  می شود؛  تعریف  نظامی  حضور  و  عملیات  با  عمدتًا  که  اسناد  این  اهداف  مهم ترین  خالصه 
بودجه نظامی آمریکا، افزایش قدرت هسته ای آمریکا، کنترل نظامی خاورمیانه و حتقق نقشه خاورمیانه بزرگ 
این راستا، حمله  و در  تا فرات«  از نیل  بر منطقه و حتقق »اسرائیل  برای حتمیل هژمونی اشغالگران اسرائیلی 
به کشورهایی مثال ایران، عراق،سوریه، لیبی، لبنان و حتی بخش هایی از آفریقا مثل سودان و سومالی؛ تسلط 
بر ورودی آسیای میانه و افزایش حضور در اطراف روسیه از طریق تسلط بر افغانستان؛ حفظ و تقویت پایگاه 
اینجرلیک در ترکیه؛ حضور نظامی در جنوب شرقی اروپا )منطقه بالکان(؛ جلوگیری از تشکیل نیروی نظامی 
مستقل توسط اروپاییان؛ جلوگیری از روند توسعه کشورهایی مثل چین از طریق کنترل کامل منابع تأمین انرژی 

سخنی با همراهان                                                                                        محمدرضا طاهریان

قرن نوین آمریکایی و نقشه جدید خاورمیانه 
رابطه ستم ملی و ستم طبقاتی

نقشه فرضی خاورمیانه مورد نظر ایاالت متحد آمریکا
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حمله  تدارک  برای  چین  شرقی  دریای  و  شرقی  آسیای  در  نظامی  حضور  نیز  و  میانه  آسیای  و  فارس  خلیج  در 
احتمالی به چین و کره شمالی.

 اجرای این پروژه در سال ۲۰۰۱ توسط جرج بوش به بهانه توطئه ۱۱سپتامبر با حمله به افغانستان آغاز شد 
و با حمله به عراق در سال۲۰۰۳ به پیش رفت. نارضایتی مردم آمریکا از این جنگ افروزی ها به ویژه بعد از افشا 
شدن دروغ های دارودسته بوش و هم پیمان جنایت کارش دولت بریتانیا به زعامت تونی بلر در مورد وجود سالح 
فرانسه  برجسته  نقش  و  ناتو  پوشش  در  پروژه  این  اوباما،  دوران  در  سال۲۰۱۱  در  تا  شد  موجب  عراق،  در  امتی 
به خاک سیاه  را  لیبی  آمریکا اجنام شود، که در نتیجه  تروریستی دست پرورده  نیروهای  با کمک  و  انگلیس  و 

نشاند.
داد هر دو جناح  و نشان  کلینتون اجنام شد  با محوریت خامن  و  اوباما  زیر نظر دولت  این جنایت وحشیانه 
دموکرات و جمهوری خواه، در اجرای پروژه »قرن نوین آمریکایی« اتفاق نظر دارند و فقط شیوه برخوردشان فرق 
می کند. ادامه این پروژه توسط دولت اوباما با همکاری دوستان منطقه ای آمریکا از جمله عربستان سعودی، 
ترکیه و گروه های تروریستی در سوریه کلید خورد. بدون شک آمریکا براساس پروژه ای که در نظر داشت، بر آن 
بود تا پس از حتقق خواسته هایش در سوریه، ادامه پروژه خاورمیانه بزرگ را با عبور از ایران به اجنام رساند.

چند  تروریستی  لشگرهای  رعب انگیز  جنایت های  و  ترکیه  اشغالگری  اسرائیل،  موشک پرانی های  علی رغم  اما 
ملیتی، با مقاومت جانانه ارتش سوریه، نیروهای ایران، حزب اله لبنان و حمایت مؤثر هوایی روسیه روبرو شد، 

تا جایی که باالخره نیروهای آمریکایی مجبور شدند از سوریه فرار کنند.
تقسیم  طرح،  این  از  است؟هدف  کدام  اسرائیل  محوریت  با  بزرگ  خاورمیانه  نقشه  حتقق  از  هدف  اما 
کشورهای خاورمیانه به کشورهای کوچک و کوچک تر به حنوی است که امپریالیسم آمریکا و نائب منابش در 
منطقه یعنی اسرائیل در کنترل و اعمال قدرت بر این کشورها هیچ دغدغه ای نداشته باشند و بتوانند برمبنای 
تضادهای قومی و فرقه ای دیگ جوشان مورد نظر کیسینجر را در این منطقه از خون آزادی خواهان و مردم منطقه 

پر کنند. دیگی که حتقق عینی دیگ افسانه ای آدم خواران است.
اما احتاد نیروهایی که عواقب اجرای این پروژه دامنگیر آنان بود، حتقق آن را فعاًل ناکام گذاشت و آمریکا 
و هم پیمانانش را به عقب نشینی واداشت. این عقب نشینی و ناکامی حاصل از آن در عین حال با هزینه سنگینی 
)۸تریلیون دالر( برای مالیات دهندگان آمریکایی همراه بود و موجبات تشدید نارضایتی مردم آمریکا را فراهم 
آورد، به طوری که ترامپ برای جلب رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری دستور خروج نیروهای آمریکایی 
را از سوریه صادر کرد و اخیرًا به منتقدین خروج نیروهای آمریکایی اطمینان داد که نیروهای آمریکا در اطراف 

چاه های نفت سوریه باقی می مانند.
عوامل دیگری هم به این ناکامی کمک کردند از جمله زمینگیر شدن نیروهای آمریکایی در عراق، پیروزی 
با  آمریکا  پیشرفته  فوق  جاسوسی  پهباد  سرنگونی  اسرائیل،  مقابل  در  روزه  سی وسه  جنگ  در  لبنان  حزب اله 
موشک ایرانی، موشک باران مراکز نفتی عربستان توسط نیروهای حوثی در یمن، پیروزی حیرت آور نیروهای 
حوثی  در به اسارت گرفنت گسترده نیروهای عربستان، ایجاد اختالف در صف مرجتعین منطقه و شکست پروژه 
از نیل  »معامله قرن« که با همکاری عربستان سعودی در پی گسترش سرزمین های اشغالی و حتقق »اسرائیل 
نوین«  »قرن  پروژه  پی  در  که  امپریالیستی  توطئه های  مقابل  در  منطقه  مردم  که  داد  و....نشان  بود  فرات«  تا 
آمریکایی رقم خورده نه تنها دست و پا بسته نیستند، بلکه بروز هر جنگ جدید با توجه به پیامد های اقتصادی 

آن، نظام سرمایه داری را از مسیر شوکی عمیق با اثرات ماندگار به سوی نابودی می برد.
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محنت های  اگر  کدام اند؟  امپریالیستی  توسعه طلبی  با  مبارزه  در  بازدارنده  عناصر  نقش  میان  این  در  اما 
خاورمیانه  ملت  از  باید  مسامحه ای  بی هیچ  کند،  فراهم  را  خاورمیانه  ملت های  اتصال  حلقه  بتواند  مشترک 
سخن گفت. در این میان عناصر بازدارنده ی دیگری هستند که این محنت را تشدید می کنند. عواملی که وحدت 
عوامل  این  می کنند.  مخدوش  را  جهان  مترقی  نیروهای  سایر  با  پیوند  در  نیز  و  منطقه  داخل  در  خاورمیانه 
سهل الوصول  استفاده  برای  مالی ــ جتاری  رویکرد  با  که  خاورمیانه  بورژوازی  خنست  دسته اند،  دو  بر  عمدتًا 
عدالت محور  و  اشتغال زا  مولد،  اقتصاد  رویکرد  با  پایدار  توسعه  از  عماًل  سیستمی  چنین  بر  مترتب  منافع  از 
به  خاورمیانه  منی خواهد  که  امپریالیستی  جهانی  کار  تقسیم  پروژه  با  خاورمیانه  بورژوازی  می کند.  جلوگیری 
اگر  که  است  آن  سیاستی  چنین  پیشبرد  برای  امپریالیست ها  دلیل  می مناید.  همراهی  شود،  بدل  صنعتی  قطبی 
خاورمیانه صنعتی شود، نفت تولیدی اش رادر منطقه مصرف می کند و آنها بازار مصرف خاورمیانه را از دست 
خواهند داد. از طرفی بورژوازی جتاری ــ مالی علی رغم آنکه واقعیات به هزار زبان در سخن است و سیاست های 
اقتصادی اش را به چالش می کشد، چنین وامنود می کند که گویا دست یافنت به فناوری و پیشرفت فقط در پیوند با 
جهان سرمایه داری و پیچیدن نسخه نئولیبرالی میسر است. اما سیاست نئولیبرالی در عمل موجب صنعت زدایی 
و گسترش وسیع فساد، بیکاری و فاصله طبقاتی شده و می شود. این وضعیت در عمل موجب می شود تا سرمایه 
با اهداف امپریالیسم در منطقه رو به حتلیل برود و آب در آسیاب دشمنان مردم بریزد و  اجتماعی برای مقابله 

موجبات تشنج های داخلی را فراهم مناید که این وضع نقطه اوج ایده آل های آمریکا است.
دوم جدا کردن ستم ملی از ستم طبقاتی و دامن زدن به احساسات قومی و فرقه ای است. در این زمینه اکنون 
با دولت  که کردهای سوریه  توافق نامه ای  دارد. متأسفانه علی رغم  قرار  در رأس خبرها  وضعیت کردهای سوریه 
حمایت  سایه  زیر  به  بود،  شده  گرفته  نظر  در  کرد  مردم  برای  خودمختاری«  »حق  حتی  آن  در  و  داشتند  اسد  بشار 
آمریکا، یعنی بزرگ ترین دشمن مردم خاورمیانه خزیده و در مقابل دولت خود قرار گرفتند. هدف آمریکا از حمایت 
کردهای سوریه رفع ستم ملی از آنان نبود، بلکه می خواست از تفرقه و جدایی مردم و دولت سوریه در جهت منافع 
مثل  دیدند،  منطقه ای شان  متحد  بزرگ ترین  خواست  مقابل  در  را  خود  آمریکاییان  وقتی  اما  کند.  استفاده  خود 
همیشه و به راحتی خود را کنار کشیدند و سینه کردها را در مقابل خنجر حکومت ترکیه قرار دارند. گفتگوی پوتین 
و اردوغان فعاًل جلوی ادامه جنایت های ترکیه را در منطقه گرفت. امید است که مبارزان کرد براساس این جتربه 

دریافته باشند که برای رسیدن به حقوق قومی منی توان به بزرگ ترین دشمن مردم منطقه اتکا کرد. 
منفک کردن مبارزه برای رفع ستم ملی از جهت عمومی مبارزه علیه امپریالیسم و طبقات ستمگر، سبب 
و  بودند  واقف  نکته  این  به  خوبی  به  عراق  در  کرد  مترقی  نیروهای  می شود.  مردمی  جبهه  در  تفرقه  و  تضعیف 

توطئه »کردستان مستقل زیر پرچم آمریکا و اسرائیل« را خنثی کردند.
آگاه باشیم که ستم ملی یکی از منود های ستم طبقاتی است که سردمدار اشاعه آن ایاالت متحده آمریکا 

است و باید زیر سایه حل ستم طبقاتی و با احتاد همه اقوام از بین برود.

مبارزه برای رفع ستم ملی و منفک کردن آن از جهت عمومی مبارزه علیه امپریالیسم و طبقات ستمگر، 

سبب تضعیف و تفرقه در جبهه مردمی می شود. نیروهای مترقی کرد در عراق به خوبی به این نکته 

واقف بودند و توطئه »کردستان مستقل زیر پرچم آمریکا و اسرائیل« را خنثی کردند.


