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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جنوری ٠۴
  

 اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

٣  
  امپرياليست ھا، بيش از پيش به سالخی خلق ھای جھان مصروف اند

طبقات حاکم سرمايه دار و مالک نسبت به ھر زمانی بيشتر به . يت امروز در دوزخی از طبقات جان می کندبشر

انباشت سرمايه در چنگال عدۀ معدود . مصروف اند سالخی کارگران، دھقانان و خرده بورژوازی در سراسر جھان

داری را   و نيرنگ، استثمار توسط سرمايهھای بورژوازی با خدعه ستمگر از ھر زمانی بيشتر متمرکز شده و تيوريسن

  . نامند قلۀ پيشرفت جامعۀ انسانی، جاودان بودن اين نظام و ختم تاريخ انسانی می

و عقبگرد کشورھای سوسياليستی » شکست کمونيزم«با اين ھمه در شرايط کنونی تضاد ميان کار و سرمايه با 

داری با استثمار وحشيانۀ خلق ھای دنيای   کشورھای سرمايهبه سرمايه داری، تطميع پرولتاريای ) شوروی و چين(

داری با حزب نيرومند پرولتری  داری، از شدت و حدت الزم برخوردار نبوده و ھيچ کشور سرمايه نارسيده به سرمايه

توليد، امپرياليزم خونخوار امريکا با برتری کامل . که در آستانۀ انقالب سوسياليستی قرار داشته باشد، وجود ندارد

ھای جھانی و مؤسسات  ھای نظامی، نفوذ در بانک تجارت، درآمد ناخالص ملی، پيشرفت و فروش تسليحات، پايگاه

ھای ديگر در تابعيت از آن  ای از آب و خاک جھان تسلط داشته، امپرياليست المللی پولی و مالی بر بخش گسترده بين

ليستی را موقتاً کاھش داده اند؛ پيروی بيشتر اشغالگران ھای سياسی تضاد ميان اردوگاه امپريا گک چون پاپی

ھا به  ھا و امپرياليست اما تضاد ميان خلق. باشد امپرياليست از امپرياليزم امريکا شاخص اصلی و مھم اين دوران می

لی، ھا و نوکران قالده بند آنھا در پنج قاره با نبردھای مسلحانۀ م ھای امپرياليست نحوی در برابر وحشيگری

بعد . گرداند تر می ناسيوناليستی، دينی و انقالبی شعله کشيده، تف داغ آنھا به نحوی کرۀ زمين را روز تا روز سوزنده

داری و فروريزی اردوگاه کبير سوسياليزم، ديگر منطقاً تضاد ميان اردوگاه  از عقبگرد شوروی و چين به سرمايه

ھا، تضاد  تضاد ميان امپرياليزم و خلق(سيمای دنيا با سه تضاد ديگر سوسياليزم و امپرياليزم از جھان رخت بسته و 

ھا و  گردد، که در اين ميان ھنوز تضاد ميان خلق مشخص می) ميان کشورھای امپرياليستی و تضاد ميان کار و سرمايه

  .باشد ترين تضاد جھان می امپرياليزم عمده

ر چاپيدن دنيا وجود دارد، اما در اوضاع کنونی ميان شان وحدت با تمام اتحادی که ميان الشخوران امپرياليستی بر س

ولی . نسبت به تضاد برازنده تر بوده است که آن را در حملۀ امريکا بر افغانستان، عراق و ليبيا به روشنی تجربه کرديم

حدت ھا نسبی و تضاد ميان شان مطلق است، پس اين ماه عسل و چنانچه تذکر رفت، وحدت ميان امپرياليست
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توان  ھمين اکنون می. فتند به جان ديگری بييد که چون گرگان درنده يکیئيستی گذرا بوده و ديری نخواھد پاامپريال

سازی و مداخله و اشغال در آسيا، افريقا و امريکای  ھای جديد، پايگاه سيس سازمانأرقابت امپرياليستی آنھا را با  ت

  . التين به وضوح ديد

که سطح مبادلۀ تجاری کشورھای عضو آن از زمان تأسيس (ه و چين با تشکيل پيمان شانگھای امپرياليست ھای روسي

نام بريکس با عضويت کشورھای برازيل، روسيه، چين، ھند و ه و با تأسيس سازمان جديدی ب) آن پنج برابر شده است

بوده و خواھان ) المللی پول وق بينبانک جھانی و صند(افريقای جنوبی در صدد نقش بيشتر در دو سازمان امپرياليستی 

کشورھای عضو بريکس نزديک به نيمی از نفوس . باشند چند قطبی ساختن جغرافيای سياسی و اقتصادی جھان می

 مليارد دالر ٧٣۶ درصد ذخاير ارزی جھان را در اختيار دارند، که در اين ميان سطح ذخاير ارزی چين به ۴۵جھان و 

 در ئیھا در ھمين حال اتحاديۀ اروپا با متشکلتر شدن بيشتر و قدرت. رسد ليارد دالر می م١٣٠و از روسيه نزديک به

ای خونخواران  ، ھند و برازيل که خواھان عضويت دايمی شورای امنيت اند، به گونهالمانحال عروجی چون 

  .سازند  را در دراز مدت با چالش و جنگ روبرو میئیامريکا

يای جنوب شرقی و آسيای مرکزی از جمله مناطقی اند که به گرھگاه تضادھای امپرياليستی  افريقا، خاور ميانه، آسۀقار

 ۀھای سوسيال امپرياليزم شوروی، زمين روسيه اين کشور امپرياليستی که پس از فروپاشی جمھوريت. مبدل شده است

اش، قطعات خود را در قفقاز از  ستینفوذ اياالت متحده را در منطقه فراھم ساخت، اينک به خاطر صيانت منافع امپريالي

باش قرار داده است؛  نظر فنی تقويت نموده و دستگاه راکتھای دوربرد را بر دريای خزر نصب و در حالت آماده

اش در قفقاز جنوبی که  ھای راکت اندازش در دريای خزر در سواحل داغستان لنگر انداخته و تنھا پايگاه نظامی کشتی

در ھمين حال روسيه در بھار سال گذشته با . ه، برای مداخلۀ نظامی در حالت آماده باش قرار دارددر ارمنستان واقع شد

بر خود را به بندر طرطوس در سوريه اعزام کرد، که خود زھرچشم  ھای نظامی در سوريه، کشتی طياره تشديد تنش

  . امريکا و ھم پيمانانش در امور سوريه بودۀنشان دادن به مداخل

ريچارد .  را به خود جلب کرده استئی امپرياليست امريکاانی است که توجه آزمندان و طماعر، منطقه ادريای خز

 که من اطالع دارم، دورانی را به ياد ئیتا جا«:  اعالم کرد١٩٨٨ديک چينی معاون رياست جمھوری امريکا در سال 

ھمين » .شتاب چنين اھميت مھمی پيدا کرده باشدای مثل دريای خزر با اين  آورم که از ديدگاه ستراتيژيک منطقه نمی

گذاری و  اھميت پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی، اياالت متحدۀ امريکا را ترغيب نمود تا از طريق سرمايه

ھای سابق اتحاد شوروی، زمينۀ حضور نظامی و سياسی خود  امضای قراردادھای اقتصادی در شماری از جمھوريت

  . را فراھم سازد

به خاطر موقعيت جيوپولتيکش که در آن آذربايجان، گرجستان و ارمنستان به مثابۀ ) ئیآسيای اروپا( يورو ايشيا ۀنطقم

پلی که آسيای ميانه را که از نظر منابع غنی و دست ناخورده باقی مانده است، از طريق دريای خزر با اروپا و دريای 

 ۀ مبنی بر حملئی و سروصداھائیھای امريکا نستان توسط امپرياليستکند که با در نظرداشت اشغال افغا سياه وصل می

 برخوردار ئیھا، چه روسی و چه امريکا ای برای تأمين منافع امپرياليست امريکا و اسرائيل بر ايران از جايگاه ويژه

زی جنگ عليه اندا است و بيجا نيست که جنرال ليونيد ايواشوف رئيس اکاديمی مسايل جغرافيای سياسی روسيه راه

ھای جنگ به  اش را مبنی بر اينکه شعله ايران به وسيلۀ اسرائيل و امريکا را جنگ عليه روسيه بخواند و نگرانی

 دريای خزر تضعيف خواھد ۀثبات و وضعيت روسيه را در منطق مرزھای روسيه خواھد رسيد و قفقاز شمالی را بی

  . کرد، ابراز نمايد

 يکی از متحدان نظامی و ١٩٩٠ايجان نگران است، زيرا اين کشور از سال ھای روسيه به شدت از وضعيت آذرب

باشد، در ماه  رود، چندين پايگاه نظامی امريکا در اين کشور موجود می اقتصادی امريکا در قفقاز جنوبی به حساب می
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 منقعد کرده است، ھم یئليون دالر امريکايليارد و شش صد مي با اسرائيل قرارداد نظامی معادل يک م٢٠١٢فبروری 

اندازی جنگ عليه ايران در کنار اسرائيل و  باشد و ممکن با راه مرز روسيه، ايران، ارمنستان و دريای خزر می

  .گردد امريکا قرار بگيرد، که اين نگرانی به لطمه خوردن منافع روسيه در آسيای مرکزی و خاور ميانه بر می

زی و خاور ميانه باعث تضعيف نفوذ روسيه و چين می شود و از اين رو اين نفوذ ھرچه بيشتر امريکا در آسيای مرک

دو کشور با وجودی که در موارد خاصی با ھم تضاد دارند، در مقابله با امريکا در اتحاد ستراتيژيک قرار دارند که 

  .توانيم ديده می) پيمان شانگھای و بريکس(تبارز آن را در عضويت ھر دو کشور در دو سازمان 

مبادالت تجاری (ھا  ئیدر ھمين حال ھند و چين دو کشوری که از لحاظ اقتصادی در حال عروج ھستند، ضمن ھمگرا

 مليارد دالر ٣ ارزش آن ٢٠٠٠ مليارد دالر رسيد، در حالی که در سال ۶١.٧ به سطح ٢٠١٠ميان اين دو کشور در 

 در حال رشد، پافشاری بر عضويت دايمی ئیورھابود؛ عضويت ھر دو کشور در سازمان بريکس به خاطر دفاع از کش

  .کند ھای شان حمل می اختالفات بسيار جدی را نيز در سياست...) برازيل و ھند در شورای امنيت سازمان ملل متحد و

 چين در ئی آسيای جنوب شرقی به وسيلۀ چين، گسترش حضور دريائیتحت کنترول درآوردن منابع وسيع زير دريا

 خط مک ماھون توسط چين، ئی در بندر سانيا و ھاينان، دوستی با پاکستان، عدم شناسائین پايگاه دريامنطقه با ساخت

منطقه متنازعۀ آروناچال پرديش ميان ھند و چين، پروژۀ احداث بندر گوادر توسط چين، ساختن سدی بر رودخانۀ 

 کليدی ميان دو کشور است که اين اختالفات از اختالفات... ھای تبت و ھا، نصب موشک بر قله برھماپوترا توسط چينی

 نظامی ۀبودج. ھای نظامی ھر دو ساالنه افزايش يابد و ھند و ويتنام پيوسته به امريکا نزديکتر شوند سبب شده تا بودجه

ھند .  مليارد دالر رسيد٩١ به مبلغ ٢٠١١ درصد رشد داشته و در سال ١٠چين از سی سال پيش به طور متوسط ساالنه 

 مليارد ٣٢ به ٢٠١٠ ـ٢٠٠٩اش را ھر سال يک سوم سال پيش افزايش داده و سطح آن را در سال   نظامیۀ بودجنيز

  .دالر رساند

 مصروف جدل و تنش ھستند، ئی در منطقه، بر رودخانه ھا و مناطق دريائیدر حالی که چين و ھند ضمن ھمگرا

بر اساس اين ستراتيژی . باشد  خود میئی ستراتيژی آسياامپرياليزم امريکا به حيث قلدر جھانی در حال عملی ساختن

جديد قرار است تعداد نفرات ارتش در برخی از مناطق اشغالی کاسته شود و به عمليات استعماری کنونی در افغانستان 

ن حزب ھای طالبی و جالدا وليت و مصالحه با فاشيستؤاز ھمين رو روند انتقال مس( شود و پاکستان نقطۀ پايان گذاشته

و در عوض بيشترين توجه بر اقيانوس آرام متمرکز ) اسالمی از طرف اين خونخوار جھانی روی دست گرفته شده است

  . گردد

 افريقا، خاور ميانه و آسيای مرکزی؛ آسيا و اقيانوس آرام را در محراق ۀستراتيژی جديد امريکا ضمن توجه جدی به قار

. ھا و درياھا عملی خواھد شد ھای ويژه و کنترول آبراه ھای سايبری، عمليات قرار داده که از طريق راه اندازی جنگ

 و باداری خود را ئینمايد تا منحيث قدر قدرت جھانی و امپراتوری خونريز، آقا خصلت امپرياليستی امريکا ايجاب می

ر منابع سرشار بر آب، خشکه و فضای کرۀ زمين حفظ نمايد که در اين ميان نقاط حساس و مھم، چه از رھگذ

ھای  زيرزمينی، چه از لحاظ جغرافيای سياسی و چه ھم از لحاظ بازارھای وسيع و ارزان نيروی کار و فرصت

در «اين اربابی و حفظ آن ميسر نيست، مگر به قول لنين از طريق جنگ، زيرا . سرمايه گذاری در اولويت قرار دارد

ته گاه گاه مجدداً برقرار شود، وسيلۀ ديگری جز بحران در صنعت و که توازن از دست رف داری برای اين رژيم سرمايه

  ».جنگ در سياست وجود ندارد

روست و مناطق ساحلی آسيا که از خليج فارس، ه اکنون که امريکا با رقيبانی در حال عروج عمدتاً چين و روسيه روب

ھای کليدی برای تفوق جھانی به شمار   از نقطهيابد، اقيانوس ھند و دريای چين تا شمال غربی اقيانوس آرام امتداد می
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رود؛ ھم اياالت متحده و ھم رقبايش تالش دارند تا سلطۀ شان را در آب و ھوا و زمين اين مناطق از طرق ممکنه  می

  . حفظ نمايند

لنتن وزير با درنظرداشت اين اھميت، بارک اوباما در پنتاگون ستراتيژی جديد دفاعی امريکا را اعالم کرد و ھيلری ک

 در نشريۀ فارن پاليسی ٢٠١١که در ماه اکتوبر » اھميت آسيا برای امريکا«ای زير عنوان  خارجۀ دولت او در نوشته

 رو به رشد، رابطه با ئیاستحکام اتحاد سياسی، روابط عميق با کشورھا: منتشر شد، به شش ھدف مھم امريکا

 دموکراسی و حقوق بشر ۀ حضور ارتش امريکا و توسعۀوسعگذاری و تجارت، ت  سرمايهۀھای محلی، توسع سازمان

  .کند در آسيا اشاره می

ھيلری کلنتن سياست خارجی کشورش را با اين اظھارات توضيح می کند که در ده سال گذشته امريکا در افغانستان و 

مورد که در کجا وقت و انرژی نمايد تا در ده سال آينده در اين  عراق منابع فراوانش را به کار انداخته ولی ايجاب می

م، بايد به ئيگذاری، ديپلوماسی، اقتصاد و مسايل ستراتيژيک تمرکز نما  سرمايهۀخود را به کار ببنديم و چگونه بر توسع

طور ه کند و اھميت اين حضور را  ب خانم کلنتن بر پافشاری امريکا در بيرون مرزھايش تأکيد می. طور جدی کار کنيم

دھد و با تأکيد بيشتر حضور امريکا در بيرون از مرزھايش آن  اد داخلی و مسايل امنيتی امريکا ربط میمستقيم با اقتص

ھا و   داند، زيرا باور دارد که در وضعيت کنونی آسيا دارای بازارھای وسيع، آبراه را تأمين منافع ملی کشورش می

  .ن به سود خود کار بگيرددھد تا از آ ھای سرمايه گذاری است که به امريکا فرصت می فرصت

به باور وزير خارجۀ امريکا، آن چنان که آسيا برای امريکا مھم و حياتی است، حضور امريکا در آسيا ھم ضروری 

اما اين وزير . باشد  قوی از متحدان خود میۀدر حال حاضر امريکا يگانه قدرتی است که در منطقه دارای شبک. است

کند که در امريکا مصروف   اشاره میئی ھزار محصل آسيا٣۵٠کند تنھا به  ا صحبت میامپرياليست وقتی از منافع آسي

دھد که امپرياليزم امريکا چگونه اين منطقه را در چنگالھای  تحصيل ھستند، ولی روند اقتصادی کنونی نشان می

 ئیھا»دموکراسی«و اندونيزيا گذاری نموده، ھند  امريکا تا حال پنجاه مليارد دالر در چين سرمايه: فشرد اش می خونين

 مليارد دالر کاالھايش را به ٣٢٠روند که برای اقتصاد امريکا سودمند ھستند؛ امريکا سال گذشته به ارزش  به شمار می

طبق سياست اقتصادی اوباما .  ھزار شغل جديد در امريکا ايجاد گرديد٨۵٠ پاسفيک صادر کرد که از اين طريق ۀمنطق

 در بازارھای ئیگذاران و تاجران امريکا  دو برابر افزايش يابد؛ سرمايه٢٠١۵ادرات تا سال قرار است سطح اين ص

ھای بيشتر ھستند؛ قرار است  گذاری گذاری را با اھميت تلقی کرده در صدد سرمايه ھای سرمايه متحرک آسيا فرصت

 درصد کاھش دھد که اين کاھش ٩۵کوريای جنوبی تا پنج سال آينده تعرفه بر کاالھای مصرفی صادراتی امريکا را 

  . ھزار شغل جديد در امريکا خواھد شد٧٠سبب ايجاد 

بيجا نيست .  ھزار سرباز مستقر ساخته است۵٠به خاطر صيانت منافع درازمدت، امريکا در جاپان و کوريای جنوبی 

ظرداشت اين منافع، ما نبايد با در ن«: زند که خانم کلنتن با گستاخی و چشمپارگی يک امپرياليست وقيحانه فرياد می

 را که قرن بيست و يک در آسيا در اختيار ما قرار داده، از آن به ئیھا  به پيش برويم و فرصتدنشينی کنيم و باي عقب

  ».سود امريکا استفاده کنيم

 در  ٢٠١١ر  امريکا در نومبۀبرنز معاون وزير خارجۀ اياالت متحد. به تعقيب فريادھای وزير امور خارجه، ويليام جی

ترين و مھمترين بخش دنيا برای منافع  ھای آينده، اقيانوس آرام پر تحرک در طول دھه«: ی در واشنگتن گفتسخنراني

ھای  اکنون در برگيرندۀ بيش از نيمی از جمعيت دنيا، متحدان کليدی، قدرت اين منطقه ھم. امريکا خواھد بود

ھای ژرف در حال رخ   به دگرگونیئیبرای پاسخگو«... ». استسربرآورنده و برخی از بازارھای اقتصادی عمده

دادن در آسيا، ما بايد يک معماری ديپلوماتيک، اقتصادی و امنيتی را توسعه دھيم که در خور منش و رفتار مان 
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م الجيشی را ھ  را دگرگون نکرده، نقشۀ سوقئیگيری شھرھا و اقتصادھای آسيا سر برآوردن چين فقط شکل«... ».باشد

  » .گذرد ھای کاال از دريای جنوبی می اکنون نيمی از محموله فقط به عنوان يک نمونه، ھم. از نو ترسيم کرده است

که امريکا بتواند نقشۀ سوق الجيشی جديد خود را عملی سازد و از رشد لگام گسيختۀ چين در منطقه و ساير  برای اين

 پياده کردن ستراتيژی اقيانوس آرام روی دست گرفته است و به مناطق جھان جلوگيری کند، تمام تالش خود را برای

ھمين منظور روابط ديپلوماتيک خود را با کشورھای اندونيزيا، فليپين و ويتنام تقويت کرده و در عين زمان روابط 

ی ه ئی ھستست و با ھند ستراتيژی ھمکاررسمی با برما کشوری که چين در آن از ھمه بيشتر نفوذ دارد، برقرار کرده ا

 در سنگاپور، امريکا قصد ٢٠١٢بر اساس اظھارات ليون پانيتا وزير دفاع امريکا در دوم جون . به امضاء رسانده است

 به منطقۀ آسيا و اقيانوس آرام منتقل کند و در ھمين حال شش ٢٠٢٠ھای جنگی خود را تا سال  دارد بخش عمدۀ کشتی

 کشور حوزۀ ٣٠وزير دفاع امريکا که در سيمينار ساالنۀ رھبران . ر سازدبر را نيز در اين منطقه مستق کشتی طياره

ھای جنگی امريکا در منطقۀ آسيا و اقيانوس آرام   درصد کشتی۵٠کرد گفت که ھم اکنون  آسيا و اقيانوسيه صحبت می

 کشتی ١١اد وی ھمچنان افزود که از تعد.  درصد برسد۶٠ به ٢٠٢٠مستقر ھستند و اين ميزان قرار است تا سال 

تمام اين اقدامات نظامی و . جنگی اياالت متحده، شش کشتی ھمواره در منطقۀ ياد شده حضور خواھند داشت

ھا، درياھا و بازارھای آسيای جنوب  ھای ديپلوماتيک و اقتصادی برای جلوگيری از تحت نفوذ درآوردن آبراه حرکت

  . باشد شرقی توسط چين می

وده است که در ده سال گذشته رشد بلند اقتصادی را تجربه کند و بر توسعۀ نظامی و در مقابل، چين نيز تالش نم

در ده سال گذشته توليد ناخالص داخلی چين نزديک به ده . گسترش روابط ديپلوماتيک خود بيشتر سرمايه گذاری نمايد

ليارد دالر در سال ي م۵٨٨٠به  ٢٠٠٠ليارد دالر در سال ي م١١٠٠تر از امريکا افزايش يافته، سطح آن از  بار سريع

ليارد دالر افزايش ي م١۴۶٠٠ليارد دالر به ي م١٠٠٠٠ھا توليد ناخالص داخلی امريکا از  در ھمين سال.  رسيد٢٠١٠

به ھمين سان چين در بخش نظامی در حال مجھز ساختن خود با وسايل و ابزارھای مدرن نظامی است که . يافته است

 ٨٠(ليارد دالر ي م٩١.٧ ميالدی به ٢٠١١بودجۀ دفاعی اين کشور در سال .  می باشدنشاندھندۀ تولد يک ابرقدرت

ليارد دالر از بودجۀ دفاعی ي م۴۵٠رسيد که در صورت کاھش )  درصد بيش از ھند٢٠٠درصد بيش از جاپان و 

کنون دومين کشور از چين که ا. امريکا در ده سال آينده، فاصلۀ آن با اياالت متحدۀ امريکا بيشتر کاھش خواھد يافت

خته که دارای سيستم جاسوسی و  مجھز سائیھا لحاظ ھزينه ھای نظامی جھان به شمار می رود، خود را با بمب افکن

بر  ھای طياره  در حال پرواز و کشتیئیھا در عين زمان اين کشور سوخت رسان. باشد  آواکس میئیندۀ ھواقوم

بر  ھای طياره کشتی ـ» بر قاتل طياره«چين تالش می کند که بر راکت ھای در کنار اين تجھيزات، . عملياتی نيز دارد

ھا و جت ھای ضد رادار سرمايه گذاری ھای  ئیـ و بر زيردريا تواند در دريا ھدف قرار داده نابود کند امريکا را می

  .ھنگفت نمايد

کر رفت ستراتيژی جديد دفاعی امريکا، چنانچه تذ. تمام اين سرمايه گذاری ھا برای تفوق امپرياليستی صورت می گيرد

برتری نظامی امريکا را حفظ کند و «آسيا را در اولويت امريکا قرار داده و بازسازی نيروھای نظامی امريکا که 

ای از متحدان اطراف  در ضمن تقويت شبکه. محور اساسی اين ستراتيژی را می سازد» ضامن رھبری جھانی باشند

ما متحدان فعلی خود «امريکا در اين ستراتيژی بيان نموده که . رود  ستراتيژی به شمار میچين از بخش ھای مھم اين

ھم چنين شبکۀ ھمکاری خود با شرکای جديد را به تمام . را که پايۀ حياتی امنيت آسيا ـ اقيانوسيه ھستند تقويت می کنيم

 کمونيست چين در واکنش به اعالم اين بيجا نيست که روزنامۀ حزب» .ـ اقيانوسيه گسترش می دھيم منطقۀ آسيا

ستراتيژی جديد از دولت آن کشور خواست که به مقابله با اقدامات امريکا بپردازد و با تقويت توان حملۀ دوربرد خود 

  . اثر بازدارندگی امريکا را تقويه نمايد
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فرانسه که با حضور اقتصادی و . ستدرياھا و آبراه ھا و بازارھای آسيا، عطش امپرياليزم فرانسه را نيز برانگيخته ا

سياسی امريکا و چين شاھد از دست دادن منافعش در افريقا می باشد، تالش دارد تا از اين رقابت عقب نماند و 

نيکوال . اش را در منطقۀ اقيانوس آرام به خاطر مقابله با عروج چين با امريکا قسماً ھماھنگ سازد ستراتيژی کلی

قراردادی را با امارات متحدۀ عربی به امضاء  ٢٠١٠ جوالی ١۵شين فرانسه به تاريخ سرکوزی رئيس جمھور پي

اش را در بيرون مرزھايش در ابوظبی در نزديکی  رساند که بر بنياد آن فرانسه پس از پنجاه سال پايگاه جديد و دايمی

وظيفۀ اين پايگاه .  ايجاد می کند درصد نفت جھان از آن عبور می کند،۴٠ که نزديک به ئیتنگۀ ھرمز خليج فارس، جا

 ملی فرانسه خوانده شده که در حال حاضر در خليج فارس و اقيانوس ھند در حال انجام ئیپشتيبانی از نيروی دريا

  .باشد وظيفه می

در ھمين حال امريکا، قارۀ سياه افريقا را برای موجوديت منابع غنی اش فراموش نکرده و غارت اين قاره در رأس 

والتر کانشتاينز معاون وزير امور خارجۀ امريکا در امور افريقا در زمان .  اين کشور قرار داردۀيژی غارتگرانسترات

به صورت يکی از منافع ملی ستراتيژيک «رياست جمھوری جورج بوش دوم اعالم کرده بود که منابع غنی نفت افريقا 

برای تأمين امنيت ملی «ايالت کاليفرنيا به اين باور بود که و ادرويس سناتور جمھوريخواه » .اياالت متحده درآمده است

  ». سپتمبر، نفت افريقا را بايد يک اولويت به شمار آورد١١پس از 

قارۀ افريقا در کنار منابع غنی نفت، ذخاير سرشار زيرزمينی ديگر نيز دارد که برای آز و حرص امپراتوری خونريز 

نفت اين قاره دارای کيفيت عالی است که مقدار کم گوگرد دارد و کنفرانس تجاری . آور به شمار می رود امريکا، اشتھا

(Cnuced) ليارد ي م٨٠ مجموع منابع نفتی اين قاره را ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و توسعۀ سازمان ملل متحد در جريان سال ھای

 افريقا در ده سال گذشته توليد نفت. بيرل برآورد کرده است که ھشت درصد کل منابع نفت خام جھان را تشکيل می دھد

.  درصد افزايش را نشان می دھد١۶ھا در ده سال گذشته،   درصد افزايش داشته است، در حالی که توليد ساير قاره٣۶

نفت توليد می کند که مقدار توليدش در ) ايران، ونزويال و مکزيک(در حال حاضر افريقا به اندازۀ مجموع سه کشور 

 ٢٠١۵کند که امريکا تا سال  بينی می شورای اطالعات ملی امريکا پيش.  بيرل می رسدروز به بيش از چھار مليون

  . درصد خواھد رساند٢۵ درصد کنونی به ١۶واردات نفت خود را از منطقۀ صحرای افريقا از 

و  درصد افزايش داشت ٧٠ توليد ناخالص ملی اش ٢٠٠١که در سال » کويت افريقا« (ئیسودان، انگوال، گينۀ استوا

از جمله کشورھای عمدۀ ... ، نايجريا و)گابون(، ليبروويل )اش تا دو مليارد بيرل برآورد شده است ذخاير نفتی

اکنون روزانه  سودان که سه تا چھار سال پيش صدور نفت را آغاز کرده است ھم. باشند توليدکنندۀ نفت افريقا می

 توليد ٢٠١٠کنندۀ نفت خام در افريقا تصميم داشت تا سال کند؛ نايجريا نخستين صادر  بيرل نفت استخراج می١٨۶٠٠٠

 شورون بر ئی مليون بيرل برساند و انگوال دومين توليدکنندۀ بزرگ اين قاره که شرکت امريکا۴٢.۴نفت روزانه را به 

  به ٢٠١٠ درصد توليد نفت آن نظارت می کند، نيز تصميم به افزايش دو برابر توليد نفت آن داشت که بايد تا سال ٧۵

  .رسيد  مليون بيرل می٢٨.٣

قارۀ افريقا در کنار اين که منابع سرشار نفتی دارد، دارندۀ . واشنگتن در عين زمان نيازمند مواد اوليۀ افريقا نيز است

 از جمله(، کوبالت و کروم که از ضروريات الياژھا ھستند )توليدات فوالد(منگنز . ذخاير فراوان مواد اوليه نيز می باشد

ای است که  ، و اناديوم، طال، انتی موان، فلوئور، جرمنيم و الماس صنعتی از جمله مواد اوليه)سازی در صنايع طياره

 درصد ذخاير جھانی کوبالت را ۵٠و زامبيا ) زئير سابق(جمھوری دموکراتيک کنگو . در افريقا به وفور يافت می شود

 درصد ٩٠ زمبابوه و افريقای جنوبی است؛ به عالوه، اين کشور  درصد ذخاير جھانی کروم در٩٨در اختيار دارند؛ 

را در خود جا داده است که امريکا نمی ) پالتين، پاالديم، روديم، روتنيم، ايريديم و اسميوم(ذخاير فلزی از گروه پالتين 

 مقدمات ديپلوماتيک و از اين رو با چيدن. پوشی نمايد اش از اين ھمه منابع سرشار چشم ئیتواند در ستراتيژی افريقا
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ھای   تعلق دارد، تودهئیھای افريقا  که به تودهئیاقتصادی، در حال طرح چپاول اين ثروت ھا می باشد؛ ثروت ھا

  .برند فقيری که در حال حاضر در بدترين روزگار به سر می

 که زمانی برای کشورھای چين. امريکا به ھيچ وجه نمی تواند قارۀ افريقا را به رقيب در حال عروجش، چين واگذارد

 ھزار متخصص بخش زراعت ١۵ ھزار داکتر و ١۵استقالل يافته از استعمار در افريقا کمک می کرد و برای اين قاره 

ھا باز مانده بود، اکنون به امپرياليستی مبدل شده  ئیھای خود را به روی افريقا ھای پوھنتون کرد و دروازه ارسال می

، امريکای التين و )به شمول افغانستان (ئیغارت منابع زيرزمينی کشورھای فقير آسيااست که مصروف چاپيدن و 

 درصد از نفت ٢۵کنند، بيش از   درصد توليدات نفتی انگوال را وارد می٢۵ھای چينی بيش از  شرکت: باشد افريقا می

دالت تجاری ميان چين و افريقا در ميان حجم مبا. کنند مورد نياز شان را از خليج گينه و نقاط دورافتادۀ سودان تأمين می

ليارد دالر معاھدۀ ي م٢٠ به ارزش بيش از ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٠ درصد رشد داشت؛ از سال ٧٠٠ ميالدی١٩٩٠سال ھای 

ھای خود را عمدتاً در   دولتی چينی مستقر در افريقا سرمايهۀسسؤ م۶۴٧ن چين و افريقا امضاء شده؛ تجاری ميا

 ١۵ليون دالر از مجموع ي م٩٠٠گذاريھای چين به   سھم سرمايه٢٠٠۴رده اند؛ در سال ھای سودآور متمرکز ک بخش

رسيد؛ چين بازار مخابرات اتيوپيا را کامالً در اختيار خود گرفته  گذاری مستقيم خارجی افريقا می ليارد دالر سرمايهيم

ليون متر مکعب تنۀ يز چھار م درصد ا۶٠ شرکت بزرگ خارجی مستقر در سودان چينی اند؛ ١۵ شرکت از ١٣است؛ 

 ۴٧ با ئی کشور افريقا۵٣رود؛ چين از   درصد آن به مقصد چين می٩۶کند،  درختانی که ھر ساله افريقا صادر می

  ...کشور دارای روابط ديپلوماتيک است و

پيدن بيشتر اين قاره تعميق روابط و نفوذ بيشتر چين امپرياليستی در افريقا سبب شده تا اياالت متحدۀ امريکا به خاطر چا

 نظير بھانۀ اشغال افغانستان دست و پا کند، به ھمين منظور تروريزم و القاعده به ئیھا  از چين بھانهئیجو و سبقت

ھای  امريکا برای اين که طبق ستراتيژی. ھا برای غارت کشورھای ديگر مبدل شده است امپرياليست» شرکت سھامی«

ار خود را موجه نشان دھد، از اسلحۀ ارزان، نامرئی، متحرک و به شدت فاشيستی اش؛ تجاوز، غارت وکشت غارتگرانه

به مناطق تحت » طبيعی«ـ مذھبی را به شکل  ھای سياسی استفاده نموده و اين توله» القاعده«و » تروريزم«چون 

رش که ذکر گرديد، به  است که به خاطر منابع وافئیھا طبق ھمين سياست، افريقا يکی از قاره. کند برنامه صادر می

به آنجا آغاز و در سوماليا، ليبيا، سودان و » القاعده«امريکا مبدل شده است و از اين رو حرکت » منافع ستراتيژيک«

  .  عمالً مورد تطبيق قرار گيردئیجا تا مراحل مقدماتی ستراتيژی افريقاه يمن جاب

ھای افريقا را تھديد  نخواھيم گذاشت تروريست ھا ملت«:  به افريقا رفت، اعالم کرد٢٠٠٣بوش پسر وقتی در جوالی 

پشت اين اظھارات دروغين، حقيقت » .کنند يا از افريقا به عنوان يک پايگاه برای به خطر انداختن جھان استفاده کنند

 الجزاير، .ھا بايد در آن بسوزند ئیامپرياليستی نھفته بود که اينک آغاز شده و اکنون اين قاره دوزخی شده که افريقا

پر از ... مالی، نايجريا، موريتانی، سودان، سومالی، چاد، کينيا، اتيوپی، شمال افريقای مرکزی، بورکينافاسو، ليبيا و

  . ھای اجباری، گرسنگی و خشکسالی مبدل شده است تنش و به ميدان گريز و فرار و سرزمين کوچيدن

 و حصر به بازارھا، منابع نفتی و ذخاير سرشار موادخام می ستراتيژی امريکا در افريقا ضمن اين که دسترسی بی حد

. ھای اين قاره می باشد  قرار دارد که کنترول و حاکميت بر آبراهئیباشد، از طرف ديگر در مطابقت با ستراتيژی آسيا

ھميت در اين ستراتيژی، افريقای جنوبی که در حال حاضر عضويت سازمان بريکس را نيز به دست آورده است، از ا

افريقای جنوبی در دوران جنگ سرد پايگاه ھای نظامی خود را برای تفنگداران . خاص برای امريکا برخوردار است

 ديگو گارسيا کنترول ئیتوانست از آن طريق اقيانوس ھند را از افريقا تا پايگاه دريا  باز کرد که امريکا میئیامريکا

  .کند
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 جزء آنست، ھمين اکنون در جيبوتی پايگاه دايمی دارد که ئی مناطق درياامريکا بر اساس اين ستراتيژی که کنترول

.  و بدون ذخاير زيرزمينی استئی صحرائیيکی از فقيرترين کشورھای کرۀ زمين است و از لحاظ اقليمی و جغرافيا

 کشوری که از را در اين کشور حفظ کرده است،) کمپ لوموان(فرانسه نيز يکی از بزرگترين پايگاه بيرون مرزی خود 

  .  واقع است که يک چھارم توليد جھانی نفت از آن می گذردئیلحاظ موقعيت ستراتيژيک خود در منطقۀ دريا

اياالت متحده از لحاظ نظامی حضور . در کنار افريقا، خاور ميانه نيز در محراق ستراتيژی امپرياليست ھا قرار دارد

 امريکا در بحرين ئیرماندھی پنجمين کشتی ھای جنگی نيروی درياھمين اکنون مقر ف. سنگينی در اين منطقه دارد

 برای خاور ميانه در قطر و انبارھای تسليحاتی در کويت و ئیمقر فرماندھی مرکزی و مرکز عمليات ھوا. مستقر است

يگاه خود در  فراھم می نمايند، و فرانسه ھم با ايجاد پائی تسھيالت ھوائیامارات متحدۀ عربی برای پروازھای امريکا

از طرف ديگر با حضور فرانسه در اين منطقه، اميرھای حاشيۀ خليج . امارات با ستراتيژی امريکا ھماھنگ شده است

  .باشند به نحوی در صدد شکستن حاکميت مطلق امريکا در منطقه می

آنھا ديکتاتورھای که در شماری از ... کشورھای تونس، مصر، بحرين، اردن، يمن، سوريه، عراق، مراکش، ليبيا و

مستبد و خونريز با حمايت مستقيم کشورھای امپرياليستی نظير امريکا، فرانسه و روسيه بر سر کار بوده اند، از 

سرنگونی رژيم ھای مستبد، رد استبداد کامل، سرکوب . مدتھاست که شاھد خيزش طيف ھای گوناگون مردم بوده است

پاول ثروت ھای ملی، تفاوت طبقاتی، فقر، بيکاری، وابستگی به کشورھای و شکنجۀ سازمان ھای استخباراتی، فساد، چ

  .از  فکتورھای عمده برای شورش ھای اخير در منطقۀ خاور ميانه بوده است... ديگر و

 که چپاول ثروت ھای کشور به وسيلۀ طبقات حاکم و شرکت ھای چند ئیاين شورش ھا از تونس آغاز می شود، جا

 که طبقۀ کارگر توسط بورژوازی و با حمايت مستقيم ئیپرتگاه فقر و نيستی پرتاب کرده است، جامليتی، مردم را به 

» بھار عربی«اين شورش که با گسترش به کشورھای ديگر به نام . امپرياليست ھا به طور بيرحمانه استثمار می شود

در منطقۀ مونستر تونس حمله » لحکشتی ص« به ٢٠١١ می ٣١مسمی شد، پس از آن به راه می افتد که اسرائيل در 

» مبر نو٧نظام «مرگ بر «د و با فرياد آين به جاده ھا می» مرگ بر اسرائيل«پس از اين حمله، تونسی ھا با شعار . کرد

که روز به قدرت رسيدن زين العابدين بن علی ديکتاتور بيرحم تونسی است، شورش خود را با سرنگونی ديکتاتوری او 

نند، که البته در اين شورش نقش اتحاديه ھای کارگری و حزب کمونيست نسبت به ھر کشور ديگری به پايان می رسا

 که حزب کمونيست تونس بيشتر از چندين دھه فعاليت مخفی و زيرزمينی داشت و به ئیتر بود، اما از آن جا درشت

 يستبامی آن طوری که » ستجنبش کمونيستی در کشور ما به رغم پيشرفت زياد ھنوز خيلی ضعيف ا«قول ھمامی 

ی، دبير محما ھما.  رو به ثمر واقعی ننشستکرد، از رھبری آن عاجز ماند و از ھمين اين شورش ھا را رھبری می

: ای که توسط حزب کار بلژيک صورت گرفته، می گويد اول و سخنگوی حزب کمونيست کارگران تونس در مصاحبه

که «او می گويد که اھميت اين شور در اينست » .يکتاتوری ھنوز پا برجاستما بر ديکتاتور پيروز شديم، اما نظام د«

} چنانچه در افغانستان{در بسياری از کشورھای عرب . خلق تونس اين انقالب را با تکيه بر نيروھای خودی انجام داد

 مثل بن علی ئیتاتورھاادعا می شد که ما بدون حمايت فرانسه، امريکا و ساير قدرت ھای خارجی نمی توانيم عليه ديک

 مثل بن علی را با آن دستگاه امنيتی ئیانقالب کنيم، خلق ما نشان داد که با تکيه بر نيروھای خودی می توان ديکتاتورھا

  ».عظيمی که داشت، کنار زد

،  طبقاتی، بھره کشی، بيکاری، اھانت به زحمتکشان و استثمار توسط کمپنی ھای فرانسویطوری که تذکر رفت تفاوت

اعتراض عليه اين ھمه تعدی و ستم به طور . ، پرتگالی و بلژيکی از علل اصلی شورش تونس بودئی، اسپانيائیايتاليا

 دسمبر ١٧ ساله به نام محمد بوعزيزی بود که به خاطر بيکاری و اھانت در روز ٢۶نمادين در خودسوزی جوان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

بانی خشم و نفرت مردم عليه دستگاه و ماشين قدرت اين قر.  در شھر سيدی بوزيد در مرکز تونس صورت گرفت٢٠١٠

  .طبقات حاکم را شعله ورتر ساخت

اتحاديه عمومی کارگران تونس می گويد که در شھر پنجاه . بيکاری يکی از مشکالت حاد در تونس به شمار می رود

 درصد نيروی فعال کار بيکار می باشد و بيکاری جوانان ۴٠ھزار نفری متلوی که يکی از مراکز صنعتی تونس است، 

تا .  درصد نيروی کار در تونس بيکار می باشد١۴به طور اوسط .  در صد می رسد٢٢تحصيلکرده در تمام کشور به 

اين انقالب ھنوز ادامه «: حما ھمامی به درستی می گويد. فقر و تفاوت طبقاتی موجود است، شورش ھا را پايانی نيست

ديکتاتوری را شکست داد، اما ھنوز بر . دارد چون ھنوز اھداف دموکراتيک و اجتماعی خود را متحقق نکرده است

گاه اصلی ديکتاتوری، ھنوز پا برجاست و از قضا خيلی ھم فعال  پوليس سياسی تکيه... ی غلبه نکرده استديکتاتور

  ».است

ديکتاتور مصر حسنی . صدای گام ھای شورشيان تونسی ھنوز بلند بود که زمين مصر زير پای شورشيان به لرزه آمد

چون موش در پس خانه ھای قصرش انتظار واژگونی مبارک که حمايت مستقيم امپرياليزم امريکا را با خود داشت، 

ھای دھۀ دوھزار بر اساس فرمايش ھای صندوق  دولت ارتجاعی مصر در سال. کشيد اش را می کاخ استبدادی

اين اقدام، کارگران و ساير زحمتکشان تھيدست را به شدت زير . سازی را آغاز کرد المللی پول، روند خصوصی بين

ترين کارھا  سازی سبب شد که ميزان بيکاری باال برود و کارگران به اجرای شاقه خصوصی. دادفشار چند جانبه قرار 

 ٢٢۵٠٠٠ بارز آنۀھای خصوصی داخلی و فرامليتی دربيايد که نمون دست بزنند؛ نيروی کار مصر به بردگی شرکت

 ھزار تن کار ٢۵ولتی فقط کارگر در بخش نساجی در منطقۀ محله می باشد، در حالی که در ھمين منطقه در بخش د

 ساعت می رسد و ١٢مدت روزانۀ کار در بخش دولتی ھشت ساعت، در حالی که در بخش خصوصی به . کنند می

قيمت ھا به طور سرسام آور باال می . کارگران نه رخصت دارند و نه ھم از سود کارخانه چيزی به دست می آورند

قيمت ھا شعله ورند، «ر برابر انفالسيون فرياد می زنند و با شعار ھای کارگری د علت نيست که اتحاديه بی. روند

  .به خوبی گرسنگی و تفاوت طبقاتی در مصر را به نمايش می گذارد» دستمزد ما را بگيريد و به ما غذا بدھيد

ل می  شک٢٠٠۶تداوم ھمين فريادھا، مبارزات کارگری را برای پرداخت پاداش در کارخانۀ مصر منطقۀ محله در سال 

و » !د؟ زنان حاضرندئيمردان کجا«آنان صدا زدند که . نخستين مبارزان اين حرکت زنان کارگر کارخانه بودند. دھد

 مصر دژ آھنين اعتصابات کارگری و ۀکارخان. بدين شکل حرکت کارگری در کارخانۀ مصر در محله آغاز گرديد

 کارگران عليه مصارف بلند ٢٠٠٨روز ششم اپريل . ادکشی استوارانه ايست شورش ھای مبارزانی بود که عليه بھره

در جريان اين شورش، مردم مصر به ماھيت واقعی .  بود٢٠١١ جوالی ٢۵ھای  زندگی قيام کردند که تداوم آن شورش

 که حمايت امريکا را با خود ئی انجو١۵انجوھا منحيث سازمان ھای جاسوسی غرب پی برده و در يک اقدام تاريخی بر 

در واکنش به اين اقدام، وزارت دفاع امريکا ھشدار داد، در صورتی که دولت مصر از اين اقدام . يورش بردندداشت، 

اين ھشدار نشان داد که انجوھا . آورد اش را به اين کشور به حالت تعليق درمی ليارد دالریيجلوگيری نکند، کمک دو م

ھای امپرياليستی برخوردار  گی برای پياده کردن سياستچقدر در باتالق جاسوسی و چاکری غرق و از چه اھميت بزر

  . توانند می باشند، چيزی که توده ھای رنجديدۀ افغانستان آن را از ھمه بھتر درک کرده می

در قاھره، اسکندريه و شھرھای بزرگ شعارھای شورشگران بر . شورش در مصر عمدتاً در سه جھت تبارز کرد

 در شھرھای متوسط و روستاھا و از جمله در دلتای نيل بيکاری، آموزش، تحصيل و دموکراسی و آزادی متمرکز بود و

 ضد اياالت متحدۀ امريکا و اسرائيل نيز گره هقيمت کاالھا شعارھای درشت شورشيان را می ساخت که با اعتراضاتی ب

ا فقر و توھين و تحقير خورد و در مناطق دورافتادۀ سينا، بخشی از مصر عليا و مرسی مطروح مضمون شعارھا ر می

زمين زراعی را در نزديکی )  کيلومتر مربع۴٢٠( صدھزار فدان ١٩٩٨دولت مستبد می ساخت، دولتی که در سال 
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اين شھزاده در اثر اعتراضات مردم . ليونر سعودی الوليد بن طالل به فروش رسانديمرزھای سودان به شاھزادۀ م

  . دوباره به مردم مصر برگرداند ھزار فدان از آن زمين ھا را٧۵مجبور شد 

 در ميدان تحرير آغاز شد و به نام شورش ميدان تحرير مسمی گرديد و به طور ٢٠١١ جوالی ٢۵شورشی که در 

سابقه تحت پوشش رسانه ھای غربی قرار گرفت، در حقيقت زير زدن ريشه ھای کارگری اين شورش بود، ريشه  بی

 مصر می ۀدميرداش زن کارگر از کارخان. گردد  بر می٢٠٠٨وز ششم اپريل  که به قيام و شورش کارگران در رئیھا

اين دزدان مبارزات کارگری را به نام ميدان تحرير تبليغ کردند که در . »آنان اين روز را از کارگران دزديدند«: گويد

ای ماورای طبقاتی حقيقت تالش غربی ھا برای تھی ساختن جنبش از مبارزۀ طبقاتی و پر رنگ ساختن آن با شعارھ

  .چون دموکراسی و حقوق بشر بود

 يافتند، اما ئیحسنی مبارک اين ديکتاتور مزدور رفت و مردم مصر از ستم و تعدی ديکتاتور درجه اول رھا

ديکتاتورھای درجه دوم و درجه سوم و در حقيقت نظام ديکتاتوری مثل تونس پا برجا ماند که اکنون مصروف معامله با 

باشد تا بار ديگر توده ھای رنجبر مصری را از دم تيغ استبداد و فاشيزم مذھبی   فاشيست اين کشور میاخوانی ھای

  . بگذراند

 سالۀ اين ديکتاتور پير، ۴٢شعله ھای خشم تونسی ھا و مصری ھا بر خرمن استبداد معمر قذافی آتش گرفت و استبداد 

معمر قذافی که زمانی سرکوزی رئيس جمھور سابق . موار ساخت را بر ليبيا ھئیزمينۀ چنگ زدن امپرياليست ھای ناتو

فرانسه، جورج بوش رئيس جمھور پيشين امريکا، تونی بلر نخست وزير قبلی بريتانيا و سيلويو برلوسکونی نخست 

فشردند، يک باره مورد غضب قرار گرفت و به دشمن مھم  وزير سابق ايتاليا دستھايش را با گرمی و محبت خاص می

فرمان پرواز طياره ھای ناتو و » دفاع از مردم ليبيا«و » دموکراسی«اين خونريزان با ھياھوی کرکنندۀ . يل شدتبد

  . بمباردمان ليبيا را صادر نمودند

 در مورد چند و چون اين تجاوز اعالميه ای صادر نمود و در آن با صراحت ١٣٩٠سازمان انقالبی افغانستان در سنبلۀ 

يت کنونی افغانستان، عراق و ليبيا، مبين اين امر است که استبداد و فاشيزم خونريز جھادی و اعالم نمود که وضع

طالبی، فاشيزم خونچکان بعثی و ديکتاتوری جنايتگستر معمر قذافی ھمه سبب شده اند که استبداد منحيث جاده صاف کن 

ت، مانند تمامی مستبدان با استبداد و فاشيزم بر که معمر قذافی قدرت را در دست گرف پس از آن... امپرياليزم عمل نمايد

 سال حکومت کرد ۴٢ ليبيا که زير بار اشغالگری  در وضعيت اسفناک به سر می بردند، ۀتوده ھای زحمتکش و ستمديد

و با وجود منابع غنی زيرزمينی و ثروت ھای فراوان کشورش، جز تيره روزی، بدبختی، فقر، جنايت و ستم چيزی 

  .ھرمان ليبيا ندادبرای خلق ق

 سبب شد تا پس از قيام ھای خاورميانه و شمال افريقا، آنان ھم به مبارزه عليه استبداد ئیوضعيت ناگوار توده ھای ليبيا

 معمر قذافی بپردازند، ولی نوچه ھای مزدور فرانسه، انگليس و ايتاليا اين خيزش مردمی را قاپيدند و با ۀچھار دھ

وقتی مردم پی بردند . ا مشوب کرده و در خدمت سياست ھای استعماری اربابان شان قرار دادندحمايت مستقيم ناتو آن ر

اشغال ليبيا از چند ... که شورش به حق شان از سوی مزدوران ناتو به گروگان گرفته شده است، از آن فاصله گرفتند

ی نفتی جھان به شمار می رود؛ يکی از اين کشور يکی از بزرگترين حوزه ھا: لحاظ برای امپرياليست ھا اھميت داشت

 مليارد بيرل نفت مرغوب می باشد و روزانه ۴٢ کشور برتر صادرکنندۀ نفت جھان است؛ دارای ذخايری در حدود ١٠

 مليارد متر مکعب می زند؛ ارزش ذخاير ١۵٠٠ مليون بيرل نفت توليد می کند؛ ذخاير غنی گاز اين کشور سر  به ١.٨

 مليارد دالر می گذرد؛ بزرگترين مخزن آب ١٣۶ھا دالر می رسد، ذخاير ارزی آن از مرز ليارديطالی آن به م

با (آشاميدنی در آن موقعيت دارد که ارزش آب آن بيش از پنج برابر ارزش نفت و گاز اين کشور می باشد؛ ايتاليا، چين 

ن دارند و امپرياليست ھای انگليسی و ، روسيه و برازيل نفوذ قابل مالحظۀ اقتصادی در آ) ھزار شغل٣۶ پروژه و ۵٠
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 در آن پايگاه ھای نظامی ندارند؛ با وجود اين ھم بريتانيا و ھم امريکا ھر دو در سال ھای ١٩۶٩ بعد از سال ئیامريکا

  .اخير تالش داشتند تا روابطی با ليبيا برقرار سازند

ته خلق ھای ليبيا را به شکل وحشيانه ای استثمار، امپرياليزم ايتاليا از جمله دولت ھای خونريزی است که به طور پيوس

اين رژيم خونخوار که در حال حاضر در کنار امريکا مصروف کشتار خلق ھای جھان از . غارت و چپاول کرده است

باشد، تا حدی به معمر قذافی جنايتکار و مستبد نزديک بود که ھر دو کشور پيمان دفاعی  جمله افغانستان و ليبيا می

 کرده و متعھد شده بودند که در حفظ امنيت داخلی يکديگر را ھمکاری و حمايت می کنند، ولی پس از حملۀ ناتو امضاء

به اين کشور، نه تنھا برلسکونی به ھمکاری معمر قذافی نرفت، بلکه پيمان را معلق قرار داد و چون تولۀ سياسی ـ 

  . اش استفاده کندئیھای دريا ھای ليبيا از پايگاه ی خلقنظامی از امريکا خواست که برای بمباردمان بيشتر و سالخ

 تکه و پارچه شود و بمباردمان وحشيانۀ طياره ھای ئیھمين شاخص ھا سبب شد تا ليبيا از طرف امپرياليست ھای ناتو

ن اي. ناتو و شليک گلوله ھای مزدوران آن دمار از روزگار توده ھا کشيده و کشور را به ويرانه ای مبدل ساختد

جناوران جنگی در ھمياری با شماری از اعضای القاعده از ھيچ نوع جنايت درين کشور دريغ نورزيدند؛ معمر قذافی 

ليبيا اکنون بار ديگر در دستان اشغالگران بدترين . ترين شکل کشته شد اين ديکتاتور وحشی از تونلی دستگير و به فجيع

 فرانسه و شرکايش در ناتو اسير است و خنجر مرتجعين اسالمی بر دوران تاريخ خود را می گذراند و عمالً در دست

  .گلوی توده ھای آن خونين می شود

سلسله اين شورش ھا کاخ ھای استبداد و ديکتاتوری را در يمن، بحرين و سوريه نيز لرزاندند که با بيرحمی تمام 

ه عربستان سعودی با شنيع ترين نوع در بحرين با وجودی ک. سرکوب شدند و در سوريه کماکان قربانی می گيرد

فاشيزم مذھبی و با اشغال نظامی و فرستادن تانک ھا جلو شورش را گرفت، اما اين شورش به نحوی از انحاء ادامه 

عربستان سعودی، کويت، قطر، بحرين، امارات متحدۀ عربی و (عربستان سعودی با ايجاد شورای ھمکاری خليج . دارد

ن را بر عھده دارد، برای سرکوب شورش به بحرين نيرو فرستاد و با اين کار تنش ميان سنی که خود رياست آ) عمان

 خود را در بحرين مستقر ئی که امريکا پنجمين پايگاه نظامی دريائیاز آنجا. ھا و شيعه ھا را در آن کشور دامن زد

د و از ھمين پايگاه برای بمباردمان ساخته است تا ضمن کنترول بر نفت منطقه، ايران را نيز زير فشار داشته باش

عراق، به طياره ھايش دستور پرواز می داد، به اين خاطر وزير دفاع پيشين رابرت گيتس و وزير امور خارجه ھيلری 

 به بحرين سفر کردند و در يک توافق پنھانی از شورای ھمکاری خليج خواستند تا ٢٠١١کلنتن در اواسط ماه مارچ 

رکوب نمايند که اين سرکوب وحشيانه با سکوت امريکا، اتحاديۀ اروپا و سازمان ملل متحد شورش در بحرين را س

ما «: جی کارنی سخنگوی کاخ سفيد در کنفرانس مطبوعاتی که يک روز پس از اشغال بحرين داشت، گفت. ھمراه بود

خويشتنداری نشان دھند و مصرانه از دولت بحرين و ديگر کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس می خواھيم از خود 

و » .با تظاھرکنندگان که به صورت مشروع نگرانی ھای خود را بيان می کنند، ھيچ برخورد فزيکی خشن نداشته باشند

  !ھای بحرينی، خويشتنداری خود را به امريکا به اثبات رساند عربستان ھم با سالخی خلق

 ٢١۴تظاھرات مردم از شرق عربستان به تمام کشور، ولی خود عربستان سعودی برای ترس از گسترش شورش ھا و 

را در ميان شھروندان خود تقسيم کرد تا به اين  شکل جلو شورش ھای احتمالی ) معادل قرضۀ پرتگال(ليارد دالر يم

کردگان   درصد بيکاران آن را تحصيل۴۴ درصد و ١٨ به ترتيب ٢٠٠٩ و ٢٠٠٠مردمی را بگيرد که در سال ھای 

نوع جديدی از «ھا، که وزارت داخلۀ رياض آن را  ند، و در عين زمان برای سرکوب تظاھراتتشکيل می داد

  . ھزار شغل جديد در وزارت داخله ايجاد کرد۶٠می داند، » تروريزم

می داند و دولت فاشيستی آن نه دموکراسی را » نوع جديدی از تروريزم«عربستان سعودی که تظاھرات مردم خود را 

 ھم انتخابات؛ با فاشيزم مطلق مذھبی طناب سبز اسالمی را نه تنھا بر گردن خلق ھای خود که بر گردن شناسد و نه می
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 ھای جھان اسالم تنگتر حلقه زده است، برای خوشخدمتی به امريکا و ساير کشورھای غربی و اسرائيل، يک تمام خلق

  !ھان نابودی دولت بشار اسد از طريق نظامی استباره به دفاع از دموکراسی در سوريه برخاسته و با شماتت تمام خوا

ارباب ھای » ۀدموکراسی خواھان«عربستان در حقيقت نشخوار کردن فريادھای » ۀدموکراسی خواھان«فريادھای 

و » جنگ عليه تروريزم«باشد که بيش از ده سال است در کشور ما با شعارھای دروغين  اش می  و فرانسویئیامريکا

ھای ما را به اسارت درآورده و بر اجساد مردم ما ادرار می کنند، اينک با وجود  خلق» کراسیدمو«و » القاعده«

و می » می جنگند« که ده سال تمام است با ھم »دشمن«سوريه، تالش دارند با اين پذيرفتن افراد القاعده در شورش ھای 

  ! رنگون نمايند، ديکتاتوری بشار اسد را س»ارزش ھای دموکراتيک«کشند، مشترکاً برای 

استبداد و خفقان اسدی سال ھاست که سوری ھا را در جھنم وحشت و ستم می سوزاند، ولی توده ھای سوری نيک می 

 از استبداد اسدی به وسيلۀ طياره ھای ناتو و امريکا، پيامدی جز استعمار وحشيانه ندارد که نمونه ھای ئیدانند که رھا

 و غارت نفت و اعدام ٢٠٠٣امريکا پس از تجاوز بر عراق در .  به چشم سر ديده اندآن را در افغانستان، عراق و ليبيا

صدام حسين ديکتاتور در آن کشور، بعد از ويرانی، کشتار، بم، انفجار، شکنجه، تجاوز،  تفرقه ھای مذھبی و مليتی، 

حمتکش و تھيدست را به بناء کرد که ھمين اکنون ھر روز بی وقفه صدھا عراقی ز» دموکراسی«فرار و آوارگی، 

را بر سر دارد که با » ئی دموکراسی امريکائیتاج طال«کشد و در کشور ما حامد کرزی در حالی  خاک و خون می

  . ھزار بمباردمان توسط اشغالگران، سرزمين ما را به کشتارگاه جھان مبدل کرده است۵٠ساالنه 

 قرار گرفته است، از سوی ديگر سؤالاھانۀ مردم مورد  استبداد در سوريه اگر از يک طرف با صدای دموکراسی خو

 حق مردم با ھمکاری شماری از افراد القاعده، رژيمی را هاياالت متحدۀ امريکا و اسرائيل تالش دارند با قاپيدن صدای ب

ی ئ رسانه نابود سازند که روابط تنگاتنگ با ايران دارد، ايرانی که بگومگوھای حمله بر آن گاه گاھی از تربيون ھای

اگر دولت بشار اسد، . امپرياليست ھا شنيده می شود و روسيه کشتی جنگی خود را در کنار سواحل آن لنگر انداخته است

نه با بازوان ستبر توده ھای سوری، بلکه با ائتالف امريکا ـ ناتو و القاعده سرنگون شود، شمشير ديموکلس دموکراسی 

يث تھديد دايمی آويزان خواھد ماند، ھمانطوری که در افغانستان طالبان به حيث  بر فرق توده ھای سوری منحئیامريکا

  . عمل می کنندئیشمشير ديموکلس دموکراسی امريکا

مسمی شده اند، به » بھار عربی« که در تونس، مصر، يمن، بحرين، ليبيا و سوريه به وقوع پيوسته و به ئیشورش ھا

زمان ھای پيشاھنگ پرولتری خيزش ھا، شورش ھا، قيام ھا، اعتصابات و دھد تا حزب انقالبی و سا خوبی نشان می

ی که »بھار«تظاھرات ھا را در پيوند نزديک با توده ھا از طريق ايجاد جبھۀ متحد با نزديکترين متحدان رھبری نکند، 

ما افغان ھا در . کند، پيامدی جز زمستان سرد و بيرحم ندارد» گل«به وسيلۀ امپرياليست ھا و حمايت طبقات حاکم 

به » نان، لباس و خانه«به جای » انترناسيوناليزم پرولتری«دوران اشغال سوسيال امپرياليزم شوروی که زير شعار 

و » دموکراسی« می خواھند برای ما ئیمردم ما مرمی، کفن و گور به ارمغان آوردند، و چه اکنون که اشغالگران ناتو

سر می بريم و  در انفجار، انتحار و بمباردمان کشته می شويم و ه ی در اسارت ببدھند، به جای دموکراس» حقوق بشر«

 را که ئیھا» بھار«ما رعايت شود، به خوبی » حقوق«به جای به دست آوردن حقوق بشر، بر اجساد ما می شاشند تا 

  . امپرياليست ھا رھبری کنند، تجربه کرده ايم

حساس و ستراتيژيک برای امپرياليست ھای گوناگون صورت گرفت و  که بر چگونگی وضعيت مناطق ئیبا نظر گذرا

با در نظرداشت اين که امريکا در دو دھۀ گذشته قادر به فروريزی اتحاد شوروی، پيمان ورشو و تسليمی کشورھای 

جھان اش بر مھمترين قارۀ  اروپای شرقی به پيمان ناتو و اتحاديۀ اروپا شد و قادر به استحکام ھرچه بيشتر تسلط

بند چون ابزاری در خدمت تصويب تجاوز و سرکوب  گرديد و شورای امنيت سازمان ملل را به ارگان قالده) اروپا(

ھا و وحدت نسبی ميان امپرياليست ھا برای چپاول خلق ھا،  خود مبدل نموده، به نتيجه می رسيم که با وجود ھماھنگی
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 جھان جز سالح ئیھان نشان می دھد که امپرياليست ھا برای آقاتضاد ميان آن ھا مطلق می باشد زيرا روند کنونی ج

  .جنگ چيزی در دست ندارند

 در امريکای جنوبی و ئیبا اين که امپرياليست ھا مصروف سالخی خلق ھا می باشند، در سال ھای اخير خيزش ھا

ھای نيمه خود مختار در برخی از  ضد دولت ھا وحاکمان مزدور امپرياليزم امريکا به راه افتاده و دولت هشرق ميانه ب

وفان آسای شرق ميانه، چنانچه گفتيم به خاطر محروم بودن از طی التين زاده شده، اما خيزش ھای کشورھای امريکا

 به ثمر ننشسته بار ديگر چنگال ھای خونريز امپرياليست ھای غربی به رھبری ئیرھبری حزب انقالبی پرولتاريا

نان فرو رفت که نه تنھا ھمان نظام ھا و سيستم ھا حفظ گرديدند بلکه به جای سردمداران امريکا بر تن نحيف آن ھا چ

بر اريکۀ اين نظام ھا تکيه زدند، و » پلوراليست«و » مدنی«، »دموکرات«خلع شده، مزدوران خونريزتری با ظاھر 

  . تر ساختندند تسلط استعماری امريکا و ھم پيمانانش را بر آن ھا محکم

امريکا، انگليس، چين، فرانسه، (جود جھان نشان می دھد که در اوضاع کنونی تمامی گرگان امپرياليست وضعيت مو

بر اساس گزارش انستيتوت جھانی ( و تسليحاتی ئیبا انحصار بازارھای کاال) ، ايتاليا و اسپانياالمانروسيه، جاپان، 

کنندۀ اسلحه است که  به تعقيب آن روسيه، انگلستان، صلح سويدن، اياالت متحدۀ امريکا بزرگترين توليدکننده و صادر

بيشترين خريداران اسلحه . چين در اين ميان جايگاه ششم را به خود اختصاص داده است.  و فرانسه قرار دارندالمان

 درصد و به تعقيب آن ١٠در اين ميان ھند . کنند  در صد اسلحۀ جھان را خريداری می۴۴ ھستند که ئیکشورھای آسيا

مخصوصاً (، کنترول مواد خام )باشند اکستان، کوريا، مصر و کشورھای عربی از خريداران بزرگ اسلحه در آسيا میپ

، کنترول مواد مخدر، کنترول يورانيم، استثمار کارگران و استفاده از نيروی کار ارزان زحمتکشان، به ھم )نفت و گاز

ی ناسيوناليست، ملی، مذھبی و انقالبی تالش دارند تا ھر چه ھا اندازی خلق ھای جھان و به زانو در آوردن سازمان

بيشتر به انباشت سرمايه بپردازند و افراد معدود طبقۀ  سرمايه دار تمامی نعمات مادی و معنوی دنيا را زير کنترول 

جاودانۀ تاريخ ھای وسيعی که در اختيار دارند، اين زندگی و استثمار را جزء روند طبيعی و  بگيرند و از طريق رسانه

بشريت بنمايانند و در نھايت، تالش جھت پيروزی انقالب و سرنگونی بورژوازی جھانی را حرکت عبث و بيھوده 

  .وانمود سازند

 مليون نفر در جھان معتاد به مواد مخدر اند و ساالنه بيش از يک صد ھزار نفر آن جان می ٢٠٠با اين که بيش از 

ھان به غذای الزم و مکتب و صحت دسترسی ندارند؛ بر اساس اظھارت رابرت  درصد اطفال ج۴٠دھند، بيش از 

ليارد تن در جھان ھر شب با شکم گرسنه سر بر يبرای نخستين بار در تاريخ بيش از يک م«زاليک رئيس بانک جھانی 

يزی برابر با چ( مليون تن ديگر ۶۴، ٢٠١٠ن بانک جھانی، تنھا در سال ابنابر پيش بينی متخصص» . می نھندبالين

به خيل جمعيتی که در نھايت فقر روزگار می گذرانند افزوده شد؛ نيمی از نيروی کار جھان بی ) جمعيت فرانسه

در ھر دو دقيقه بر زنی تجاوز صورت » بزرگترين دموکراسی بورژوازی«سرنوشت اند و در خود اياالت متحده اين 

 ١٣تکشان سياه پوست اند، زندانی می باشند؛ تنھا در اروپا ساالنه ليون آن از زحميليون نفر که يک ميمی گيرد، دو م

 ھزار تن ساجق مصرف می شود و عايد برخی از سرمايه داران در ۴٩ليارد دالر بر آرايش به مصرف می رسد؛ يم

روغ، خدعه اين نابرابری انسانی نشان می دھد که دنيای امروز با چه توطئه، د. ليون دالر تجاوز می کنديروز از صد م

بند سرمايه تالش دارند تا ھرچه بيشتر اقشار و طبقات ديگر را  و نيرنگ سرمايه داری به پيش می رود و مديران قالده

  .در موقعيت پرولتاريای استثمار شونده قرار دھند، وضعيتی که به زودی پايان پذير نيست

، زحمتکشان پنج قاره کوچکترين باوری به »نتخابرأی و ا«، »دموکراسی«، »پلوراليزم«، »جھانی شدن«با قوله ھای 

 ھا، خيزش ھا و جنگ  ئیاستثمارگران سرمايه، مديران و تيوريسنان بی مايۀ آنھا نداشته، به اين خاطرتنش ھا، رويارو

 و جنگ ميان دو کوريا، ئیھا بی وقفه جريان داشته است که تاريخ شاھد رويارو ھای محدود و نامحدودی در اين قاره



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

ر ليبيا، سريالنکا، مصر، تونس، بحرين، فلسطين، لبنان، سوريه، عراق، ترکيه، سودان، پاکستان، افغانستان، يمن، د

اين کورۀ نبرد روز تا روز شعله ورتر می . بوده است... تاجکستان، نيپال، آسام، گرجستان، آذربايجان، ارمنستان و

  .نحاء پنجال ھای خونين امپرياليست ھا دخيل استھا چنانچه گفتيم، به نحوی از ا گردد و در تمام آن

خصوص امپرياليزم امريکا مصروف غارت کشورھای ديگر ھستند و به خاطر به دست ه در حالی که امپريالست ھا و ب

 ھای طيف ئیآوردن توازن پس از بحران، مصروف جنگ ھای استعماری می باشند؛ قيام ھا، تظاھرات ھا و راه پيما

نشاندھندۀ وضعيت نابسامان ... ردم در کشورھای امريکا، انگلستان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، يونان وھای گوناگون م

اين حرکت ھا و اعتراضات با تمام انحرافات و اشتباھات و مقطعی بودن خود نشان می دھند . جامعۀ بورژوازی است

ه و ھنوز تضادھای موجود در بخش ھای که خالف اعالم تيوريسن ھای بورژوازی، تاريخ به پايان خود نرسيد

  .گوناگون، تاريخ را به پيش می راند

شھرھای بزرگ امريکا را در نورديده است و انعکاس » جنبش اشغال والستريت«از چندی بدينسو حرکتی موسوم به 

جريان ھای ھای اين حرکت در رسانه ھای منتقد دولت ھای سرمايه داری غرب نشان می دھد که افراد و  وسيع تالش

که در مرفه ترين کشور جھان که  اين حرکت از جھاتی واقعاً جدی بوده است مثالً اين. متعددی ھم به آن اميد بسته اند

 امريکا ، با وجود ھمه تلخ کامی ستم کشان و محرومان،ثانياً . گيرد  صورت می،بزرگ ترين فاصلۀ طبقاتی را دارد

انگلستان شاھد کمترين روحيۀ مقاومت و عصيان طبقات نادار جامعه بوده  نظير فرانسه و يونان و ئیخالف کشورھا

  .است

با نيروھای اجتماعی ناھمگون از »  فيصد ھستيم٩٩ما «و » والستريت را اشغال کنيد«اين حرکت با دو شعار اصلی 

شکل » غال والستريتاش«مھم ترين مشخصۀ . ليونر ھاليود تا محصالن به ستوه آمده پا به ميدان گذاشتيستاره ھای م

خصوص ورشکست شدن نھادھای مالی و اعتباردھی ه گيری اين حرکت پس از تداوم بحران اقتصادی امريکا و ب

به ھمين دليل ھم اعتراض در برابر تسلط بی قيد و شرط والستريت بر اقتصاد امريکا در محراق فعاليت . امريکا است

 شدن قسمت اعظم بانک ھا، دولت امريکا با تزريق بيش از يک در آستانۀ ورشکست. اين حرکت باقی مانده است

دولت امريکا که در شعار، سنِگ . تريليون دالر به دست آمده از غارت کشورھای ديگر به کمک اين بانک ھا شتافت

 و بانک جھانی بر) اف. ام. آی(بازار آزاد را به سينه می زند و ھميشه آن را از طريق صندوق بين المللی پول 

 و در عمل با خصوصی کردن ثروت و اجتماعی کردن فقر حامی سرسخت شرکت ھا بوده ،کشورھای فقير تحميل کرده

از . ليارد دالر به سرمايه دارانی سوبسيد می پردازد که در سکتور زراعت سرمايه گذاری کرده اندياست، روزانه نيم م

 از مجموعۀ بودجۀ نظامی تمامی کشورھای جھان بيشتر ئیطرف ديگر مليتاريزم خونريز امريکا که بودجه اش به تنھا

 امريکا که بالغ بر يک تريليون دالر می گردد، به جيب کمپنی ھای اسلحه ۀاست و سود حاصله از مصرف نظامی ساليان

سازی و امنيتی می رود، آنچه نصيب کارگران و محرومان جامعۀ امريکا می گردد کشته شدن فرزندان شان در جنگ 

اين مليتاريزم، امريکا را به حامی دولت ھای ضد مردمی مبدل کرده و از ھر شش .  توسعه طلبانۀ امريکا استھای

وتوی اياالت متحده در شورای امنيت ملل متحد، پنج آن در دفاع از حکومت ھای ضد دموکراتيک و سرکوبگر بوده 

مانده ترويج   در کشورھای عقبئیۀ سوغات امريکادولت امريکا در حالی که جامعۀ مدنی و انجويزم را به مثاب. است

، تا توانسته اتحاديه ھای کارگری را که به معيشت کارگران و بيکار شدگان می رسد در داخل امريکا نابود دھدمی 

  .کرده است

باور کلی بر اين است که با وجود پيچيدگی و وسعت بحران اقتصادی جاری امريکا که پس از بحران اقتصادی دھۀ 

نه تنھا اين، .  بزرگترين بحران اقتصادی اين کشور است، امريکا و غرب اين بحران را پشت سر خواھند گذاشت١٩٣٠

بلکه کاپيتاليزم امريکا در فقدان جنبش ھای کارگری و بديل سياسی اين بحران را به فرصتی برای ثروت اندوزی مبدل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

ھمان طوری که اين بحران ھم . لياردرھای جھان را دارديرقم مامريکا امروز باالترين . نموده و ثروتمندتر شده است

نشان داد، دم و دستگاه تبليغاتی کاپيتاليزم با ظاھر شدن اولين نشانه ھای بحران اقتصادی در نھادھای مالی و رھنی، 

ی شد ديگر آن  رسيد که نمئیوجود بحران را انکار کرد و آن را مشکالت مقطعی و گذرا خواند، اما وقتی بحران به جا

را ناديده گرفت، دامنۀ بحران را چنان وسيع و در ساحاتی جلوه داد که واقعاً در آن بحران وجود نداشت، و به اين بھانه 

  .زمينۀ خصوصی سازی خدماتی از قبيل پسته رسانی را فراھم ساخت

سرمايه داری نبوده است و حتی اصالً کابوسی برای نظام » اشغال والستريت« که ديده شده، حرکت اعتراضی ئیتا جا

 نيز بھره مند بوده و منعکس کنندۀ تضادھا ميان سرمايۀ مالی و ئیلياردر امريکايشود که از حمايت چندين م گفته می

پس بجا خواھد بود اگر به عنوان مھمترين سؤال . جيمی کارتر ھم اين حرکت را مؤثر دانسته است. سرمايۀ توليدی است

رضان چرا نيويارک را برای آغاز و تمرکز اعتراضات خويش انتخاب کردند؟ آيا به اين دليل است پرسيده شود که معت

 اش نماد  شھر با خيابان والستريتکه نيويارک شھر زردترين شيطان و نماد عريان سرمايۀ بی رحم است يا اين که اين

کداری و سرمايۀ مالی، محل بازار بورس ترين بخش سرمايه يعنی سرمايۀ مالی است؟ نيويارک مرکز سيستم بان مسلط

 از قبيل جی پی مورگان چيس، سيتی گروپ، مورگان ستنلی، مريل لينچ و ليمن برادرز است ئیھا امريکا و مقر شرکت

 آباد ئی و آسيائیو بھشت روی زمين مورگان ھا و راکفلرھاست که با آبلۀ دست و عرق جبين صدھا ھزار مھاجر اروپا

  .گشته است

 از کمتر ئیلی که سرمايه داری امريکا کماکان با بحران موجود دست و پنجه نرم می کند و آرام آرام نشانه ھادر حا

ين مدت با مبارزۀ جدی و اعتراضات سازمان يافته از سوی تھيدستان اشدن رکود اقتصادی به چشم می خورد، اما در

ترين و  افع شرکت ھای بزرگ انحصاری دارای منظمدولت امريکا که به مثابۀ پاسدار من. جامعه مواجه نشده است

 با جريانی  »اشغال والستريت«مجھزترين دولت و ماشين سرکوب و تطميع و دستگاه تبليغاتی وسيع است، در وجود 

 در موردی ھم حاکی از  »اشغال والستريت«ھرچند که . رو است که به نداشتن رھبری واحد مباھات می کنده روب

 وقتی معترضان بيرق امريکا را که بی شبھه نماد قلدری است در شھر آکلند آتش زدند، سيلی   بود، مثالً آگاھی و قاطعيت

از دورۀ رياست جمھوری جورج بوش پدر و ميراث خوار . جانانه بر روی سردمداران شووينيست امريکا حواله کردند

 ضد جنگ ھای هگيری صريح ب نين موضعھمچ. رونالد ريگان به آتش کشيدن بيرق امريکا عين ارتکاب جرم است

امريکا در اقصی نقاط جھان بخش اليتجزای اين حرکت بوده است، چون بانکداران نيويارک در تبانی با پنتاگون 

   .بيشترين سود را از جنگ افروزی ھای واشنگتن می برند

» اشغال والستريت«سر دادن شعار اول اين که : لۀ نھايت مھم نشاندھندۀ برداشت انحرافی اين حرکت استأاما دو مس

و پويای قرن ھجدھم است، زمانی که کاپيتاليزم نيروی پيشرو بود که برج و » پاک و ستره«آرزوی احيای کاپيتاليزم 

و از طرف ديگر نوعی تالش برای جدا دانستن سرمايۀ مالی از بدنۀ کاپيتاليزم و . باروی لرزان فيوداليزم را ويران کرد

خصوص قشر خرده بورژوازی به ه اقشار متعدد جامعه و ب. در مقابل سرمايه ھای توليدی و تجاری استقرار دادن آن 

عنوان مبلغ اصلی کاپيتاليزم ھميشه بر نھادھای سرمايۀ مالی تاخته است، چون بدون داشتن پشتوانه و تنھا با ارائۀ 

ھمچنين اين سؤال را بی جواب می » ا اشغال کنيدوالستريت ر«شعار . اعتبارات سود می جويد و بی قاعده بازی می کند

گذارد که با مشت آھنين کاپيتاليزم مانند پنتاگون چه بايد کرد؟ مبلغان سرسخت سرمايه داری در دوصد سال گذشته بر 

بوسه زده اند، اما دانسته فراموش می کنند که به قول معروف از آستين اين دست نامرئی، در » دست نامرئی بازار«

  .قت مشت آھنين پنتاگون و ناتو و سنتو عمل می کندحقي

می رسيم که ھمه مرزھا و فاصله ھای »  فيصد ھستيم٩٩ما «از اين که بگذريم به شعار عامه پسند و مردم فريب 

ين شکی نيست که سی و سه فيصد ثروت امريکا در دستان يک فيصد ثروتمند ادر. طبقاتی را مسخ و مخدوش می کند
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 فيصد متباقی فوراً شامل ٩٩ا سوپر ِرچ امريکا قرار دارد، اما درک اين واقعيت ھم دشوار نيست که فوق العاده ي

ای  چندی قبل محکمه. اردوگاه تھيدستان نمی گردند بلکه به نسبت ھای متفاوت از ثروت موجود در جامعه سود می برند

کدو به ارزش دو دالر محاکمه کرد، تنھا اين زن مضحک در ايالت نيو مکسيکوی امريکا، زنی را به اتھام دزديدن يک 

   .از جملۀ تھيدستان است نه پوليس و قاضی و زندانبان

تالش می ورزند تا ادبيات شان رنگ و بوی فرا طبقاتی داشته باشد و » اشغال والستريت«در ھمين راستا معترضان 

از ادبيات حاکم بر جامعۀ امريکا استفاده می کنند که بدون اشاره به تخاصم طبقاتی ميان اقشار و طبقات اجتماعی عمدتاً 

اين سختکوشی می تواند شامل حال . ان سختکوش تمجيد می شودئيدر آن به جای زحمتکشان و محرومان از امريکا

لياردری ھم باشد که برای ثرورت اندوزی شب از روز نشناسد يا ھم وزير دفاع در آستانۀ حمله به افغانستان يا يم

از . اما زحمتکش کسی است که برای تھيۀ حداقل مايحتاج بايد حداکثر نيرو و توان خود را به ثروتمندان بفروشد. عراق

  .ھمينجاست که وقتی جامعه به دو اردوگاه حاکم و محکوم تقسيم می شود، اين دو اردوگاه با ھم متخاصم اند نه ھمسايه

 نيروی نظامی جھان است و حداقل سه بحران بزرگ  به اين طرف بزرگ ترين اقتصاد و١٨٨۵امريکا از سال 

اين کشور در . اقتصادی را پشت سر گذاشته، و پيوسته بر تعداد پايگاه ھای نظامی خويش در سراسر جھان افزوده است

مجموعۀ قروض خارجی اين کشور با اجتماع . طول تاريخش يک روز را ھم بدون جنگ پشت سر نگذاشته است

با اين ھمه با آموختن از تجارب انقالب ھای بزرگ . رسد  می)١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(ريليون دالربيمارش به پانزده ت

قرن بيستم، زنجير چنين قدرت عظيم نظامی و اقتصادی بايد در ضعيف ترين حلقه ھايش از ھم بگسلد که اين حلقه ھای 

  .ست نه در والستريتضعيف در افغانستان، عراق، پاکستان، يمن، سومالی، ليبيا و امريکای جنوبی ا

ی استثمار سرمايه داری را تيوريزه می کنند و پرولتاريای گبا اين که تيوريسن ھای بورژوازی پايان تاريخ و جاودان

اين نظام تشويق می کنند و با خدعه و تزوير به پديده ھای » فنا ناپذيری«جھانی را به زانو زدن در برابر ابديت و 

زنند، اما صدھا حزب و سازمان انقالبی که در پنج قارۀ دنيا مصروف کار  ی طبقاتی میاجتماعی و سياسی مھر ماورا

 از استعمار و استثمار کار و پيکار می کنند و ئی طبقاتی، رھائیناپذير در راه رھا و پيکار انقالبی اند، با باور خلل

  .مطمئن اند که بشريت راھی جز رسيدن به کمونيزم ندارد

  .ادامه دارد

  ـ بخش سوم) ارگان تيوريک ـ سياسی سازمان انقالبی افغانستان(ش شماره چھارم به پي

 

 


