
 

   سومیفاز دوم جنگ جهان
  جاني فرقه دمکرات آذربا-ابوذر

 
 ید از سوي جدیون اجتماعيسم، فراماسي در برابر فئودالیه داري سرمایروزيپس از پ     
ه ين پهناور روسي انقالب اکتبر در سرزمیروزيپ. د قرار گرفتي مورد تهدیک جنبش جهاني

ه يسرما. د جهان ربوديجد» اربابان«ن  خواب را از چشمایستيالين دولت سوسيل اوليو تشک
 مبارزه با ی را تحت لوایطره خود بر جهان کارزار پر دامنه اي ابقاء و دوام سی برایدار
  . دست زدیاديتکارانه زيانه و جناين راه به اقدامات وحشيسم آغاز و در ايکمون

 یرانين شهر به وونها انسان نابود و هزارايلي آنها می که در پیل دو جنگ جهانيتحم     
 تکامل و یخت و روند عادي از کشورها را درهم ریاري بسی اقتصادیربنايده شد، زيکش
ه ي بزرگ سرمایع کشورهاي در سطح جهان بهم خورد و موجب توسعه سریشرفت عموميپ

کا مانع از ي آمریغرب به سرکردگ. دي گردیه اي حاشی و فقر کشورهای و عقب ماندگیدار
گر نقاط جهان شد، موج توطئه ها، يا و فرانسه و در ديتالي چپ در ایروهايندن يبه قدرت رس

ک و عدالت ي دموکراتیروهايدن ني از به قدرت رسیشي فرساین جنگ هاي خونیکودتاها
 سوم آغاز ی دوم فاز نخست جنگ جهانیان جنگ جهانيپس از پا.  بعمل آوردیريخواه جلوگ

 جز به زانو درآوردن توان یزيجنگ سرد چ. ديمعروف گرد» جنگ سرد«شد و اساسًا به 
ت ينها.  نبودیه داري دشمن سرمایعنيسم يالي سوسیماي و خدشه دار کردن سیاقتصاد
ک جهان تک ي به ین مبارزه شکست خورد و جهان دو قطبيسم موجود در برابر اياليسوس
  .کا مبدل شدياالت متحده آمري غرب و اساسًا ای به رهبریقطب

دان مانور موجود ي از کشورها از میاري دوم و آغاز جنگ سرد بسیجنگ جهانپس از      
 استقالل خود یگر از کشورها براي دیند و برخيبهره گرفته و توانستند به استقالل خود نائل آ

شه بودند که ين اندي اقدام نمودند و در ای، نژادیني، دی منطقه ايی هایل گروه بنديبه تشک
الکن نبرد .  خود را حفظ کنندیت هايجاد توازن حاکمي با ایجهان دو قطبله در برابر ينوسيبد

 یده شد و گاهًا آنها را دچار تالطم هايز کشي ها نین گروه بندي در سطح جهان بداخل ایطبقات
 و یه اساس فلسفي که پای نژادی ها، گروه بندین گروه بنديان ايدر م.  کردیاسيس
ه بر ي استوار بود با تکی طلبی و برتریستي بشکل شوونیم مسائل قوی آن بر رویکيدئولوژيا

 بوجود آورد که در مقابل قدرت یديخ و فرهنگ گذشته خود تالش نمود تا قطب قدرت جديتار
ره يو غ» جهان اسالو«، »جهان اعراب« توان به یاز آن جمله م. دي بزرگ مقاومت نمایها

  . اشاره کرد
ست آلمان به ياليونال سوسيستم حزب ناسي نخست قرن بیا کرد که در دهه هیادآوريد يبا     

 شکل گرفت و بعد با قدرت ی قوم-یستي شوونینش هايه و اساس بيتلر بر پاي هیرهبر
ت بشکل يت به دفاع از قوميشبرد و نهاي پیر جنگ فاجعه باري، اروپا را در مسیريگ

  .دي مبدل گردی نژادی برتریدئولوژي به ايی جوی و برتریستيشوون
ان ي ها سخن به مین گروه بنديخچه هر کدام از ايست که درباره تارين نينجا قصد ايدر ا     
ه و ين را مشاهده کرد که در جهان معاصر ما که پاي توان ایک نگاه گذرا ميالکن با . ديآ

با ) یفرامل(ونال ي ترانس ناسیه هايسرما. ک گروه کوچک بر جهان استيت ياساس آن حاکم
، يیاروپا( متفاوت یب قوميو ترک) رهي و غيی، بودایحي، مسیهودي( گوناگون یني داعتقادات

 یروي کوشند با بدست آوردن مواد خام جهان و با استفاده از نیم) رهي و غيیاي، آسيیکايآمر
 جهان یاگر به منظره امروز. ه را باال ببرندي سرمای و بهره وریزان سودهيکار ارزان م

ک طبقه در مقابل ي یعنيک آن، ي نه بصورت کالسی گردد که نبرد طبقاتینگاه شود مشاهده م
بر . ان استي تحت ستم در جری از همه انسانهایبيک طبقه در مقابل ترکيگر، بلکه يطبقه د

 از ی و منطقه ایني دی های جبهه بندیه هايجاد شده اساسًا پاي موجود و ایاساس تضادها



 

 ین جبهه بندي از ای توان به برخی نمونه میبرا. همان حالت نطفه محکوم به شکست است
 از رهبران یاري نمونه در جهان اعراب و بعلت دست نشانده بودن بسیبرا. ها اشاره کرد

 ین کشورها در زد و بندهايت اي حاکمیگارشي الی مالی و بعلت مشارکت های عربیکشورها
ک مشکل عمل ي اتحاد در مقابل  وجود ندارد که با موضع واحد و بايین تواناي جهان ایمال
کا و ين کشور با آمريک اي نزدید، برخورد اردن و همکاريويعملکرد مصر در کمپ د. کنند
ست در مقابل يقادر ن» جهان«ن يره عمًال جهان عرب را آنچنان سترون کرده که ايغ

  . اتخاذ کندیل موضع واحدي اسرائی ها و برخوردهايیتهاجمات زورگو
 که در باال ذکر شد امکان اتخاذ مواضع یان، باز به خاطر همان عوامليسالودر جهان ا     

ان ها نتوانستند مواضع يکا و اروپا، اسالويدر اشغال بالکان ها توسط آمر. واحد وجود ندارد
 در خارج از   عمًالیا آن کشور و ضعف قدرت عمومين و يدا کنند و بخاطر منافع اي پیواحد
ب يک ترکيان به مثابه ي کرد و عمًال جهان اسالویش روي شرق پی سوناتو به.  ماندندیباز
  .دي از هم پاشی و قومیمل
 ی امروزیمايس.  ها نداشتندین گروه بندي بهتر از ایز سرنوشتي نیني دی هایقطب بند      

 برخورد واحد در يی توانای گوناگون اسالمیت از آن دارد که کشورهايجهان اسالم حکا
 ی بخاطر منافع خود ساز خود را می آنها را ندارند و هر کشور اسالمی روبروليمقابل مسا

  . زند
ه بر جهان، يت مطلق سرمايکم و در دوران حاکميست و ين که در آغاز قرن بيجه اينت     
بلکه .  ها شدی عدالتی مانع از غارت و چپاول و بی، نژادیني دی های توان با گروه بندینم

 سپتامبر ١١حوادث .  وارد کارزار شدیگري دیک با اهرم هاير کالسي غین نبرد طبقاتيدر ا
آنچه که امروز تحت نام . ار خطرناک باز کردي بسیک بازي یکا و غرب را برايدست آمر

ه ي سوم است که سرمایقت فاز دوم جنگ جهانيان است در حقيدر جر» سميمبارزه با ترور«
 شناخته شده ین جنگ مرزهايدر ا. ت خود براه انداختهيکردن حاکم» یابد «ی برایدار

 ین حق را براي خود ناتو ای نظامیکا و غرب با بازويآمر. حرمت خود را از دست داده اند
د ي در هر کجا که الزم است بایستي از اقدامات تروریري جلوگیخود قائل شده است که برا

د و شرط يم بدون قيت در مرحله اول تسل اسی مراحل گوناگونین مداخله دارايا. مداخله کند
 به یستيانس ضد تروري آلیف کشورهاين کشور در رديکا در آنصورت ايدر مقابل آمر

ن ي ای شود، اراضی برخوردار میه داري غرب و سرمای مادید و از کمک هاي آیحساب م
ن يا در مرحله اول به یاگر کشور.  شودیل ميکا تبدي آمری نظامیگاه هايکشور به پا
 ین کشورها ناآراميدر داخل ا.  گرددی مین المللي بیکا تن ندارد، دچار فشارهايخواست آمر

ف يز تحمل کرد آن وقت در ردين مرحله را ني ایاگر کشور. دي آیش ميو عدم ثبات پ
کا و غرب و با استفاده از يغات آمريرد و تحت تبلي گیست قرار مي تروری حامیکشورها
ن يه کردن اي تنبی جهان برایافکار عموم) سازمان ملل متحد(» ی المللنيحقوق ب «یاهرم ها

  .ره باشديا بالروس و غيه ي کند ونزوئال، سورین فرق نميا.  شودی وارد عمل میکشور خاط
 جهان یاينست که در جغرافي خورد و آن ایز به چشم مي نیگريک نکته جالب دي     

 ی قابل توجهینيرزميمان هستند از منابع زشتر مسلي عقب نگهداشته شده که بیکشورها
ست ها از ين که تروريکا در رابطه با ايکات جهان غرب و آمريتحر. برخودار هستند

 یبي جنگ صلیه برايک نوع توجيقت يز در حقيکال بهره مند هستند ني رادی اسالمیدئولوژيا
  .  استینير زميز یر غنين ذخاي کسب ایا در واقع براين و يه مناطق مسلمان نشيبر عل

 کند، سران وابسته یبرخورد م» ست هايترور«ن يمًا با اين که خود مستقيغرب به جز ا     
 حفظ قدرت خود به کشتار ی دهد که برای قرار میتي را در وضعی اسالمیکشورها

 یپاکستان، اندونز.  کنندی در کشورشان اقدام میه عدالتي و در اصل برعلینياعتراضات د
  .ستندي نین امر مستثنيز از اين نراي ایحت



 

غمبر اسالم اتفاق ي از پیکاتورهايه چاپ کاري که در حاشی به حوادثی توان با نگاهیم     
  .  بردیف پي از نکات ظریليافتاد به خ

ات ي از نشری و سپس دفاع برخیک مجله دانمارکيغمبر اسالم در ي پیکاتورهايچاپ کار     
 از اعتراضات مسلمانان در یموج دامنه دار» اني بیآزاد«ح  از به اصطاليیگر اروپايد

کا و يق آمرين کارزار حساب شده و دقيدر ا. ختي را برانگی اسالمیژه در کشورهايجهان بو
جهان «ر ضربه خارج، در عوض ي دارند از زیش از حد مواضع ضد اسالميل که بياسرائ
گر سکه از ي دیرو.  سکه بودیک روي ن حوادث تازهيا. در مقابل اروپا قرار گرفت» اسالم

 مسلمان به دفاع از ی پناه و گرسنه و دردمند عصبانی بین عبارت است که توده هايا
گر به اعتراضات ي دی خود از سوی اجتماعیان دردهايک سو و بي از ینياعتقادات د

نجاست که يا پرداختند، اما نکته جالب در يی اروپایندگان کشورهايه نماي بر علینانه ايخشمگ
 هوشمندانه یاست درست و سازماندهي اتخاذ سی بجای اسالمین کشورهايرهبران مسلمان ا

. زندي خی پردازند و از طبقه خود به دفاع بر می توده ها بر سرکوب آنها مینياعتراضات د
ن ي خشمگین توده هاي دهد که ایله نشان مينوسيکا بديژه آمريگر غرب و بوياز طرف د
  .ام خواهند پرداختيه حاکمان خود به قيره و فردا بر عليه اروپا و غيلامروز بر ع

 ی عامل اصلیاس جهاني تحت ستم در مقی جهان امروز در آن است که انسان هایژگيو     
اق و به ي شناسند، الکن هر کدام از آنها به سی خود را خوب می های ها و نگون بختیبدبخت
 یستي کمونیه در مقابل جنبش جهانيروز سرماياگر د.  کنندیه آن مبارزه ميقه خود بر عليطر

ان، سبزها، احزاب چپ و يهوديان، يحي قرار داشت، امروز در مقابل مسلمانان، مسیو کارگر
، مسلمانان عراق، یحي مختلف فرانسه مسین شهرهايه نشيحاش. ره قرار گرفته استي و غیمل

، جنبش سبزها مرکب از یستيوني محافل صهر وابسته بهيان غيهودي و یافغانستان، اندونز
کا و يآمر» نينو «یاست هاي با سی کارگریست و جنبش هايره احزاب کمونيان و غيحيمس

 یکا با استفاده از بمب اسالمياما از آنجا که آمر.  کنندیه آن مبارزه ميغرب مخالف و بر عل
 یعي جنگ وسی شرقیاروپا از یعيت در لهستان و بخش وسيحيدر افغانستان، استفاده از مس

 براه انداخته بود، امروز همان سازمان ها با درک یستيالي سوسیسم و کشورهايه کمونيبر عل
 و در یه داري جهان سرمایعنير داده و به مصاف ام الفساد يي جبهه را تغیتکار اصليجنا

 شود، یاد ميها  از آنیسم اسالميآنچه که امروز تحت نام ترور. کا بپا خاسته انديراس آن آمر
بنظر .  گرفتندیکا قرار ميم غرب و آمريره مورد تکرين و غيروز از آنها به مثابه مجاهديد
 محروم و یچ گاه مثل امروز مورد نفرت توده هايکا هيل دولت آمريخ تشکيد در تاري آیم

  .مظلوم قرار نگرفته است
در فاز دوم . م دور مانديکا از معرض حمله مستقي اول و دوم آمریاگر در جنگ جهان     

 یعنيافته و برخالف فاز اول، ين گسترش ي سوم که به وسعت سرتاسر کره زمیجنگ جهان
، عراق، یوگسالوي ینمونه ها( همراه است یراني و ویزيجنگ سرد با قتل، غارت، خونر

 مًا مورد هدف قراريکا مستقيآمر)  استین جنگ جهاني بارز ایره نمونه هايافغانستان و غ
 .گرفته است

 
 


