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ماھيت رقابت ھـای امپريـاليستـی را
با مبـارزه عليـه امپرياليـزم ،افشـاء نمـائيـم!
جھان ما پر از کشمکش ،نابرابری ،تجاوز ،اشغال و استيالء است .رقابت ميان کشورھای امپرياليستی ،چه امپرياليست
ھای کھن و چه امپرياليست ھای نوظھور ،جھان را در آستانۀ يک جنگ به شدت خونين ،فجيع و نابرابر قرار داده
است .پس از اشغال کشور ما توسط امپرياليست ھای امريکائی و ناتوئی در سال  ٢٠٠١ميالدی ،توازن قدرت ميان
کشورھا به شدت تغيير خورده و خلق ھای جھان شاھد جنگ ديگری در پھنۀ گيتی خواھند بود.
امپرياليزم امريکا که تا قبل از اشغال افغانستان ارباب بالمنازع جھان بود و حرف اول و آخر را در تقسيم مجدد جھان
می زد ،ديگر با رقبائی روبه رو است که نقش اربابی امريکا را تا اندازۀ قابل مالحظه کمرنگ ساخته و تقسيم مجدد
جھان در محراق ستراتيژی ھای غارتگرانۀ شان قرار گرفته است .روسيه ،چين ،ھند ،ترکيه و ...در صدد تقسيم مجدد
جھان ھستند و نياز به بازارھا و ممالک جديد برای سيادت اقتصادی شان دارند.
امپرياليست ھای امريکائی و ناتوئی در سال  ٢٠٠١برای تصرف مناطق جديد در آسيای ميانه که دارای ذخاير فراوان
انرژی و بازار وسيع مواد خام اند ،و داشتن پايگاه ھای نظامی در افغانستان به کشور ما لشکرکشی کردند تا از يک
طرف ستراتيژی درازمدت چاپيدن اين مناطق را از طريق تصرف و انقياد آنھا تطبيق و عملی نمايند و از طرف ديگر
چين ،روسيه و ايران را در تنگنای حضور نظامی خود قرار دھند ،امری که قطعا ً به مذاق و اشتھای چپاولگرانۀ چين و
روسيه ھمخوانی ندارد؛ لذا زمان الزم بود تا اين کشورھا سياست توسعه طلبانۀ امريکا را در منطقه تحديد نمايند.
امپرياليزم امريکا تالش کرد که از طريق سرمايه گذاری کمپنی ھای نفتی در نفت و گاز قزاقستان ،قرغيزستان و
ترکمنستان و با راه انداختن »انقالبات نارنجی« در قرغيزستان ،اوکراين و گرجستان خود را تا زير گلوی روسيه
اوستيای جنوبی
برساند ،و در آخرين تالش در سال  ١٣٨٧ھجری شمسی ،گرجستان را تشويق به مداخلۀ نظامی در ِ
اوستيای جنوبی ھجوم برد و با گوشمالی گرجستان ،به امريکا
کرد ،اما روسيه با پيشرفته ترين سالح ھا به گرجستان و ِ
ھشدار داد تا ھوای اربابی بالمنازع جھان را از فکرش بيرون کند.
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پس از يک وقفۀ طوالنی »جنگ سرد« ،رقابت ھای امپرياليستی با اوج گرفتن بحران سوريه شدت و حدت بيشتر يافته
است .امريکائی ھا و ناتوئی ھا در يک سمت ،و روسيه و چين با ھمياری ايران در سمت ديگر ،علنا ً در مقابل يک
ديگر قرار گرفته و از منافع ستراتيژيک شان در سوريه دفاع می کنند .اين شدت تضادھا و رقابت ھای امپرياليستی
محدود به سوريه باقی نمانده و به افغانستان نيز راه يافته است.
روسيه ،پس از شانزده سال اشغال کشور ما ،در اين اواخر صراحتا ً اعالم نموده که حضور نظامی امريکا در افغانستان
سبب نگرانی آن کشور است ،و ايجاد پايگاه ھای نظامی امريکا به اين می ماند که روسيه در مکسيکو پايگاه داشته
باشد! روسيه باور دارد که داعش پروژۀ امريکا برای کشورھای آسيای ميانه است که در شمال افغانستان به شدت در
حال تطبيق است .ھمين گونه روسيه مخالف حذف نام "گلبدين" جالد از لست سياه سازمان ملل است ،چون باور دارد که
امپرياليزم امريکا اين جرثومۀ کثيف را بار ديگر برای تطبيق سياست ھای چپاولگرانه در شمال و از آن طريق در
آسيای ميانه استفاده خواھد نمود ،چيزی که قبالً اين جالد بنيادگرا با جنگاندن اجيران نظامی اش در شماری از
کشورھای آسيای ميانه برای امريکا انجام داده است.
با در نظرداشت ستراتيژی توسعه طلبانۀ امريکا و ناتو ،روسيه و متحد منطقه ئی اش )ايران( دست به کار شده ،روابط
خود را با طالبان سر و سامان داده و آنان را تمويل و تجھيز می نمايند تا در مقابل داعش مورد بھره برداری قرار دھند.
به ھمين سان ،روسيه و ايران مھره ھای مورد ضرورت خود را در دولت پوشالی دست و پا کرده ،روی آنان سرمايه
گذاری می کنند .اين سرمايه گذاری ھای روسيه و ايران و قسما ً چين از طريق پاکستان از يک طرف و امريکا و
متحدان ناتوئی اش از طرف ديگر؛ زمينه را برای تسريع رقابت ھای خانمانسوز در افغانستان فراھم ساخته و خلق
تھيدست ما را بيش از پيش به نابودی می کشاند.
امپرياليست ھا از ھر سنخی که باشند ،از لحاظ غارتگری ،درنده خوئی ،قساوت ،بيرحمی ،ستمگری ،جنايتگستری،
کشتار و قلع و قمع از ديگری دست کمی ندارند .سرشت امپرياليست ھا با جنگ ،کشتار ،سوزاندن ،دريدن ،چاپيدن،
چپاول و غارت آميخته است ،خواه امپرياليست ھای امريکائی و ناتوئی باشند و خواه امپرياليست ھای روسی و چينی.
از اينرو بر نيروھای انقالبی است تا ماھيت امپرياليست ھا را برمال ساخته ،خياالت واھی و ضد روحيۀ ملی را که گويا
امپرياليزم روسيه بھتر از امپرياليزم امريکا است و يا عکس آن؛ افشاء نموده ،در کنار توده ھا عليه ستمگری تمام
امپرياليست ھا بايستند.
مسلم است که سيادت جنگی و غارتگرانۀ امپرياليست ھا به بيداری خلق ھا می انجامد .سير تاريخی جنگ ھای
امپرياليستی نشان داده است که جنبش ھای رھائيبخش از ميان آن ھا نضج گرفته ،بالنده شده و تا نابودی کاخ استعمار و
بناء ،وظيفۀ چپ انقالبی است که ضمن افشای ماھيت رقابت ھا و تضادھا و آشتی نسبی
حتی استثمار پيش رفته اندً .
ميان امپرياليست ھا ،در کنار توده ھای تھيدست برای جامعۀ عاری از استعمار امپرياليستی و استثمار طبقات حاکمه
برزمد و تنھا و تنھا بر نيروی اليزال توده ھا حساب نموده ،بر سکوی پيروزی انقالب رھائيبخش بيرق برابری را به
اھتزار درآورد.
مرگ بر امپرياليزم
در راه سوسياليزم ،به پيش!
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