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 آھنگر. ش
 ٢٠١٧ سپتمبر ١١

  

  امپرياليست ھا جھان را به سوی جنگ می کشانند
  

آنست، به طور طبيعی و در ساختار جامعۀ سرمايه داری که بر سود و رقابت مبتنی است و امپرياليسم باالترين مرحلۀ 

ذات خود آگنده از بحران و کشمکش است که گردانندگان آن برای حل آن بحران ھا از شيوه ھای نامناسب، و از جمله 

اين جنگ وستيز امپرياليستی گاھی درنتيجۀ تشديد تضادھای درونی امپرياليست ھا، دامن خود . جنگ، استفاده می کنند

اليست ھای رقيب برسر سود  و بازار و منابع سود به جان ھم می افتند و کرۀ زمين را کانون شان را نيز گرفته و امپري

  .  جنگ ھای تباه کن و ويرانگر جھانی می سازند

به گواھی تاريخ سيستم امپرياليسم جھانی از آغاز پيدائی اش چون درنده ای وحشی در جنگ و خونريزی و ويرانی رشد 

نيمۀ اول قرن بيستم، شاھد تضاد و درگيری بين امپرياليست ھای . در سلطه بر ديگران می جويدو قوام يافته و بقايش را 

ليون ھا انسان را به خون کشيدند و قسمت ي بود که بر سر کنترول اروپا دو جنگ جھانی را برپا کردند، مالمانانگليس و 

  .ھائی از آبادی و تمدن بشريت را به خاک يکسان کردند

 و شوروی بوديم که نتيجه اش به امريکا سرد بين دو بلوک امپرياليستی به رھبری  قرن بيستم شاھد جنگدر نيمۀ دوم 

بردگی کشيدن قسمت ھائی از جھان توسط ھرکدام و به خون کشيدن بخش ھائی از جھان توسط شان، مثل ويتنام، 

ھواپيماھای ) قبل از اشغال عراق( م ٢٠٠٠ تا ١٩٩١به گزارش رسانه ھا در فاصلۀ . افغانستان، سومالی و عراق است

 -Anthony Arnoveگزارشی از (. موريت بمب افگنی بر روی عراق انجام دادندأ ھزار م٢٨٠ئی و انگليسی امريکا

           )٧ٔ شماره ٢٠٠٠مبر دس  Review ماه نامۀ –عراق ده سال زير سلطه  

حشت آور محيط زيست نيز محصول رشد سيستم ًعالوتا ساخت و گسترش سالح ھای کشتار جمعی و ويرانی و

 :امپرياليست ھا برای ھزارمين بار ثابت ساختند که .  اين موجود خونخوار، ويرانگر و منفوراست–امپرياليستی 

   .امپرياليسم يعنی استعمار، يعنی جنگ، يعنی جھانگشائی و خون ريزی، يعنی غارت جھان و به اسارت کشيدن خلق ھا

ن ھمه تجربه و شناخت عملی، پس از سقوط و فروپاشی اتحاد شوروی سابق، عده ای از تئوريسن ھای رغم اي اما علی

و " مايکل ھارست"ناشيانه و يا اغواگرانه پايان تاريخ را اعالن کردند و برخی مانند " فوکوياما"جھان سرمايه مانند 

، به جھانيان نويد دادند که با وارد شدن به "٣٣٣وری، ص ت امپرا- Empire" در کتاب شان به نام " آنتونيونگری"

عصر گلوبال يا جھانی شدن، امپرياليسم و استعمار از ميان رفته و ديگر جھان شاھد رقابت و جنگ ميان انحصارات و 

   .دولت ھای امپرياليستی نخواھد بود
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ونخوار امپرياليسم به تئوريسن فتاده بود که يکی از جناح ھای غول ويرانگر و خين تئوری ھای اغواگر، درست جا نيا

ھزارۀ سوم ھم با يورش . ھای خيالباف و اغواگرش فرصت زياد مشاطه گری نداد و زود نقاب ازچھره به دور افگند

تا  ، برآن شد "جھانی شدن"ئی زير نام امريکانظامی و وحشيانۀ امپرياليسم به افغانستان و عراق آغاز شد و نئوليبراليسم 

ھنوز خون از بدن .  ريختن خون انسان ھا و ويرانی تمدن ھای ديگر، آقائی اش را بر جھان اعمال کندبا زور اسلحه و 

کشورھای بالکان نخشکيده و دود بمباردمان ھای امپرياليست ھا در اين سرزمين ھا فروکش نکرده بود که اينبار غول 

 به ياری امپرياليست امريکاامپرياليسم دھن دريدۀ . امپرياليسم با چھرۀ خشن تر و خونريزتر از سابق، جنگی ديگر آفريد

ھای اروپا و با ھمدستی بنيادگرايان مسلمان وحشی تر از خود، درياھای خون درعراق و افغانستان و سوريه جاری 

در اوکراين . ساختند، تمدن ھای کھنی را که افتخار تاريخ بشريت بودند، دراين مناطق ويران و به خاک يکسان کردند

 کودتا کردند و بعد با مشتعل ساختن جنگ داخلی آن کشور را به خاک ءه جرم امضاء نکردن سند وابستگی، ابتداب

  ...وخون کشيدند و

جزيرۀ کريميه را . نيز، کمی ديرتر، درتقابل باحريف اول الذکر به ميدان جنگ شتافت) امپرياليسم روس(جناح ديگر 

 سوريه لشکرکشيد و خالصه طبل رقابت را با جنگ نواخت و اين ھردو رقيب اشغال کرد، به اوکراين دست انداخت، به

درنتيجۀ اين رقابت امپرياليستی، . امپرياليستی برسر تقسيم سود، کشورھائی را به ميدان جنگ خونين شان بدل ساختند

ليون ھا يخون غلتيدند ومبه نسبت ھای مختلف ويران شدند، صدھا ھزارنفر به ... افغانستان، عراق، سوريه، اوکراين، و

  .ليون ھا انسان برباد رفتيانسان آواره شدند و زندگی م

ھا " مايکل ھارت"ھا و "فوکوياما"جھان بعد از اين يک و نيم دھۀ اخير، به طور کامل شاھد شکست تئوری بافی ھای 

 سلطه گرايانۀ نئوليبراليسم ھا و امثال شان بوده و درد و رنج تطبيق تئوری ھای جنگ افروزانه و" آنتونيونگری"و 

اگر طراحان و ھواداران اين تئوری ھا، که حتی درکشورما خواب نابودی . کشيده است" جھانی شدن" را زيرنام امريکا

  داشته ه ایفئوداليسم و استقرار دموکراسی را به دست امپرياليست ھای متجاوز می ديدند، وجدان و شرافت نفروخت

. د که غلط می پنداشتند و برداشت ھا و طرح ھای شان، اگر نگوئيم اغواگرانه، بگويند، اشتباه بودباشند، بايد اعتراف کنن

آری  جوجه تئوريسن ھای نئوليبرال کشورما  بايد به آواز بلند بگويند و بنويسند که اشتباه کرده اند؛ اگر به اين اشتباه 

عتراف نکنند، آنگاه مردم ما حق دارند آن ھا را نيز خطرناک شان که کشور ما را به نابودی کشيده است اذعان وا

 .عوامل امپرياليسم واستعمار بگويند که به ملک ومردم شان خيانت کرده اند

، که به سگ ديوانه امريکاوزير جنگ . مپ و دستيارانش بر شيپور جنگ جھانی ديگری پف می کنندھم اکنون تر

آری او به صراحت می گويد . تھديد می کند" نابودی کامل"ی را به ئمعروف است، کوريای شمالی دارای بمب ھسته 

پس کوريای شمالی به خطر . کنيم و اين گزينه ھم روی ميز ما است" ًکامال نابود"که ما می توانيم کوريای شمالی را 

  . مواجه استامريکااز طرف " نابودی کامل"

" منافع"خطر تجاوز به " احساس"تحد که به شما اجازه داد با ملل م" قوانين"کسی نيست از اين ھا بپرسد که آيا ھمان 

ًبکنيد ھم اکنون به کوريای شمالی که از طرف شما علنا " حملۀ پيشگيرانه"تان،  به افغانستان و عراق و جاھای ديگر 

" حملۀ پيشگيرانه "می شود و جھانيان ھمه اين تھديد را شنيدند، اجازه نمی دھد که به کشور شما" نابودی کامل"تھديد به 

به عراق و " حملۀ پيشگيرانه"تان،  " احساس خطر منافع"بکند و شما را بمبارد نمايد؟ اگر ملل متحد صرف با 

تھديد می کنيد، " نابودی کامل"به شما ھم که کشوری را به "  حملۀ پيشگيرانه"افغانستان را به شما مجوز داده، اينک 

ساخت خودتان به عنوان " حملۀ پيشگيرانۀ"اگرکوريای شمالی از قانون . اشته باشدصد البته که بايد ھمان مجوز را د

 آنگاه کار به کجا – آن ھم بمباردمان ھسته ئی –حق بين المللی خود، استفاده کرد و شما و متحدان تان را بمباردمان کرد 
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انۀ شان، قدرت محاسبۀ عواقب شوم و فرمانده احمقش، درگفتار وکردار جنگ طلب" سگ ديوانه"می کشد؟ مثل اين که 

  با اين حال جھان تحت رھبری اين ھا و متحدان شان به کجا کشيده می شود؟ . اين گفتار وکردار را ندارند

، بيخردانه و جنگ طلبانه در زير سبيل امريکا از سوی ديگر حاکمان کوريای جنوبی به مثابه توله سگ قالده به گردن 

مگر اين پف کردن بر .  در کوريای جنوبی شده اندامريکاار استقرار سالح ھای ھسته ئی چين و مجاورت روس، خواست

 به عنوان رقيب شان از آنسوی امريکاشيپور جنگ جھانی نيست؟ چين و روسيه چرا بايد اجازۀ چنين کاری را بدھند که 

  بکند؟" نابودی کامل" نيز تھديد به دنيا سالح ھسته ئی اش را به چندکيلومتری کشورھای شان آورده و فردا آن ھا را

تاريخ فراموش نکرده است که با انتقال چند دانه موشک به کوبا، توسط خروشچف رھبر وقت سوسيال امپرياليسم 

حال چگونه می توان .  ومتحدانش، جھان تا چند قدمی يک جنگ جھانی رسيده بودامريکاشوروی، با اعتراض شديد 

به اعتراض و ) زيرسبيل شان( به کوريای جنوبیامريکاا انتقال سالح ھسته ئی تصور نمود که چين و روسيه ب

سالح ھسته ئی مستقر نکنند؟ اين آتش افروزی يک جنگ ... ًلشکرکشی متقابل دست نزنند؟ و مثال در کوبا يا ونزويال و 

  جھانی نيست، پس چيست؟     

  . ريه و کمک به داعش، دانۀ جنگ با روسيه می چينندئی ھا و متحدان شان درسوريه با بمباردمان ارتش سوامريکا

 و امريکابستن ادارات روسيه در. با اعزام نيرو وسالح به پولند و اوکراين نيز روياروئی با روس ھا را تشديد می کنند

عمل متقابل روس ھا، بر جدال بين شان می افزايد و تضادھای بين اين دوغول وحشی جنگ طلب و جنگ افروز را 

  ...و. ز به روز شدت می بخشدرو

عربستان سعودی به عنوان . در منطقۀ خليج فارس تضادھای بين حکام، متبارزتر می شود و خطر تصادم آن می رود

، گاھی به فرق يمن زده می شود و آن را به خون می کشد، گاھی به ايران چنگ و دندان جنگ نشان امريکاچوب دست 

ليارد ھا دالر اسلحه به عربستان سعودی و ي با فروش مامريکاامپرياليسم . ده استمی دھد و اينک با قطر درآويز ش

لياردھا دالر اسلحه به قطر که جانب ديگر دعوا است بر آتش يامارات که يک جانب ستيز ھستند و ھکذا فروش م

دراين منطقه چه اتفاقات حال با مشتعل شدن جنگ . اختالفات بنزين می ريزد، تا نفت و پول بيشتری را از منطقه ببرد

 درآن سوی امريکائی ھا بدين خيال ھستند که به امريکاولی . خونين و ويرانگری خواھد افتاد، از تصور بيرون است

  !! نمی رسد؟؟ًه ایدنيا ھيچ صدم

گ ازکمک با داعش وبنيادگرايان اسالمی ھمانندش درجن. اسرائيل به عنوان غدۀ خبيثۀ ديگری، برطبل جنگ می نوازد

باسوريه، تا راه انداختن بزرگترين مانورنظامی دراين روزھا، واينک با حملۀ ھوائی ديروزش به سوريه، نشان می دھد 

  . درمنطقه است و آتش افروزی می کندامريکاکه اسرائيل جزئی از پروگرام جنگ افروزانۀ 

می و ھمچنان وھان و دارای بمب اتشعله ور شدن جنگ ھای مرزی بين ھند وچين به عنوان پرنفوس ترين کشورھای ج

ی خواھد انجاميد، اجنگ وکشتار مرزی بين ھند و پاکستان نيز آژيرھای خطر جنگ منطقه ئی را که به جنگ گسترده 

  . به صدا درمی آورد

مپ و برخوردھای ارباب منشانۀ او، سرافکنده شدند و اينک که ی تر" امريکااول "اروپائی ھا نيز بعد از سياست 

ديۀ اروپا ھم دربحران فروپاشيست، برای انتقال اين بحران ھا به طرح ايجاد ارتش اروپائی متوسل شدند، يعنی به اتحا

  . جنگ توجه می کنند

... افغانستان، عراق، سوريه، يمن، بحرين، لبنان و . ايران ھم با صدور انقالبش به کشورھای مسلمان مداخله می کند

طبيعيست که چنين مداخالتی برانگيزنده وتشديد کنندۀ مداخالت عربستان . وان ديده اندازاين مداخالت ايران آسيب فرا
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 دراين کشورھا شده و برتشديد جنگ واختالفات امريکاسعودی وھابی و پاکستان و ترکيۀ اخوانی و ھمچنان اسرائيل و 

  .بومی و منطقه ئی افزوده است

ند که امپرياليست ھا وحاکمان مرتجع کشورھای مداخله گر، جھان را اين ھا و مسايلی از اين قماش به ما ھشدار می دھ

لذا بايد به خلق ھای جھان اين آژير را داد که با اتحاد خود جلو اين جنگ طلبی ھا را سد . به سوی جنگ می کشانند

وريا، ايران و ، اروپا، روسيه، اسرائيل، چين، ھند، پاکستان، عربستان سعودی، ھردو کامريکابه ويژه مردم . شوند

، که حاکمان شان به نسبت ھای متفاوت تومورھای خبيثۀ جنگ ھستند، بايد با بسيج ھمگانی و اعتراضات مناسب، جاپان

جلو حاکمان شان بايستند و حاکميت شان را فلج بسازند تا نتوانند به جنگ افروزی ھای شان ادامه دھند که اينبار جنگ 

  .جھانی يعنی نابودی بشريت

                                       

  

  

  

 

 

 


