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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 گلن فورد: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ اپريل ٠۶
  

 
 گلن فورد

 ھا امپرياليست گفتار و کردار سوسيال
 

  
 ھمبستگی ھيچ جھان در امپرياليسم عليه واقعی مبارزات با که ای خودخوانده» ھای سوسيالست «از متحده اياالت چپ

  .سازد می ستاره ندارند،

  

 ساندرز برنی به دادن اعتبار با داند می الزم که است اين متحده اياالت در» چپ «عميق ضعف برای شاھد بھترين

  .نمايد مبدل خطر بی ای واژه به ملی سياسی گفتمان در را» سوسياليسم«
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 معيت در بايد ھميشه که است اين داری سرمايه طلب سلطه جانور کام در سياسی وشنود گفت به سوسياليسم ورود ۀھزين

  .نمايد متمايز نام ھمان» خودکامه «ًفرضا ھای ايدئولوژی از را خود تا کند حرکت دمکراتيک ۀواژ

 جمھور يسئر تا دھد می گسترش را» سوسياليستی «تاريخی اردوگاه جادو و سحر با کند، می معجزه» دمکراتيک «پسوند

» اقتصادی حقوق منشور «اما دانست، نمی سوسيالست را خود ھرگز که بود ثروتمندی فرد که را روزولت فرانکلين

 ۀھم از ًتقريبا حال، عين در. گيرد دربر است، شده ساندرز برنی مارک سوسياليسم منبع کلمه به کلمه او ١٩۴۴ سال

  .سازد می ديو بشر تاريخ در سوسيالستی ھای دولت و ھا جنبش

 دادن برای یئھا رفرم به اما شود، نمی سرنگون ھرگز حاکم دار سرمايه ۀطبق سوسياليسم، از» دمکراتيک «شکل تحت

 خدايان «کردن سرنگون که ساندرزی ھای سوسياليست. دھد می تن تکشانزحم به یئابتدا سياسی و اقتصادی حقوق

 اکثر که نظامی جھانی، داری سرمايه اقتصادی –سياسی –نظامی ساختارھای با دانند نمی ضروری را داخل در» سرمايه

  .ندارند اصولی مخالفت ھيچ نامند، می امپرياليسم را آن جھان ھای خلق

 ناراحت را متحده اياالت حاکم ۀطبق زيرا ندارند، دوست را واژه آن  یئمريکاا» کدمکراتي ھای سوسياليست «اما

 ی»گرا مرکز «و راست دار سرمايه رفقای فھرست اصلی بخش ساندرز نوع» ھای سوسياليست «اين، بر عالوه. کند می

 ھمراه شود، می) »امهخودک «ھای سوسيالست (ونزوئال اکنون و سوريه، ،اليبي شامل که دشمن، ھای ملت از را خود

  .دارند

 ھا مدت که یئاروپا ديسف  دمکرات سوسيال فکران ھم با ھمبستگی استثنای به است، تھی ھمبستگی از ساندرز سوسياليسم

 جنگی ماشين جھانی ۀسلط اکنون و نمودند صلح ھا آن ۀوسيل به مستعمراتی جھان غارت و خود حاکم طبقات با پيش

» داری سرمايه ۀمرحل باالترين امپرياياليسم، «کتاب در ١٩١٧ سال در لنين ايليچ والديمير. ندپذير می را متحده اياالت

 ،»امپرياليست سوسيال «بحق لمانا» دمکرات سوسيال «اصطالح به حزب امروز رھبران«: گفت کوتاه و روشن

  ».شوند می ناميده کردار در امپرياليست و گفتار در سوسياليست

 صلح با ارتباط در کورتز–اوکاسيو الکساندريا و ساندرز مانند یئ»ھا امپرياليست سوسيال «ونی،کن ۀمتحد اياالت در

  .باشند می طلب جنگ تر کم بزرگ سرمايۀ دمکرات حزب در خود ھمتايان از قدری فقط –بوده ضعيف

 ھای تحريم ری،جا یکودتا تالش جمله از ونزوئال، عليه مپتر جمھور يسئر رسوای جنگی اقدامات با روياروی

–اوکاسيون و ساندرز مسلحانه، ۀمداخل تھديد و اقتصادی، ھای یئدارا از ميلياردھا شنيع سرقت ددمنشانه، اقتصادی

 يک ھيچ. اندازند می راه به نظامی عمليات  عليه خفيفی سروصدای پذيرند، می را تجاوزگری منطق که حالی در کورتز

 بربسته رخ امپرياليسم فرماندھی مراکز کشور در مؤدبانه گفتمان از که موضوعی –الملل بين حقوق درباره ای کلمه حتا

  .آورد نمی زبان به  –است

  .گويند می دروغ امپرياليست يک مانند کورتز،–اوکاسيو او ۀنوچ و برنی رسد، می ونزوئال به که ھنگامی

. است جھان ًاحتماال و کره نيم قھرمان ملت الونزوئ المللی، بين نظارت تحت منصفانه و آزاد انتخابات برگزاری نظر از

 انتخابات به توجه با که است اين واقعيت«: گفت نيست، سوسياليست وجه ھيچ به که پيشين، جمھور يسئر کارتر جيمی

  ».است جھان در بھترين ونزوئال در انتخاباتی روند گويمب توانم می من بوديم، آن ناظر ما که ٩٢

 انداخت، جريان به را سوسياليستی و دمکراتيک روند اين که را مردی ٢٠١۶ انتخاباتی زارکار طی ساندرز برنی

 از يکی ديروز،«: نوشت مالی کمک آوری جمع برای نامه يک در ساندرز. داد قرار اھانت مورد را چاوز ھوگو مرحوم

 با من که گفتند ھا آن. کرد حمله ما کارزار به ًشديدا نکلينت ھيلری» سياسی اقدام ۀکميت « اعضای ترين برجسته
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 وصل مرده کمونيست ديکتاتور يک با مرا کردند سعی حتا و شد، خواھم دوست خاورميانه تروريستی ھای سازمان

  .شد انتخاب نقص بدون بار چندين که بود چاوز او منظور ،»کنند

 بدون وی. کرد تکرار را ونزوئال ليستیسوسيا دولت عليه دروغ ان. ان. سی» شھر تاالر «ۀبرنام در ھفته اين ساندرز 

 دھند می نشان بسيار وضوح به شواھد کنم می فکر من«: گفت و کرد تکرار را کودتاچيان خط وار طوطی توجيھی ھيچ

  ».نبود المللی بين نظارت تحت منصفانه و آزاد انتخابات يک ونزوئال در گذشته انتخابات که

 ژست نمود، يدئتأ را نظامی تجاوز حتا و کودتا ِمنطق و ساخت غيرمشروع را کاراکاس در دولت که آن از پس ساندرز

  :گرفت خود به را آور صلح

 در و برزيل، در و يلی،چ در را شده انتخاب دمکراتيک طور به ھای دولت متحده اياالت دانيد، می که طور ھمان«

 دمکراسی و بشر حقوق بهً شديدا که کسی ۀمثاب به لذا،. ساخت سرنگون جھان سراسر در کشورھای ديگر در و گواتماال

 ديگر مردم به و رود می نيرومند ملت يک که ھنگامی کنم می فکر من اما. دھيم انجام توانيم می چه ھر بايد ما دارد، باور

 چه که، است اين من نظر ًنتيجتا. شويم می رو به رو ناخواسته آمدھای پی با ما باشد ھا آن دولت بايد کسی چه گويد می

 کاری ھر دمکراتيک فضای يک ايجاد برای بايد ما ونزوئال، چه باشد دارد استبدادی رژيم يک که سعودی عربستان

  ».ندارم باور کشورھا آن در متحده اياالت نظامی ۀمداخل به من اما. دھيم انجام توانيم می

  
 قاب در را درگيری و کرد دھنی بد ونزوئال به مپتر دونالد» کشور وضعيت «سخنرانی شب در کورتز–اوکاسيو

 خود تھديدات موفقيت صورت در که را کودتاچيانی ًنتيجتا، و داد، قرار» دمکراسی برابر در خودکامه رژيم موضوع«

  نمود تشويق ساخت خواھند عملی ونزوئال در سوسياليسم» ساختن کن هريش «برای را

 را خود که کنگره، در یئھاوا از ضدجنگ ۀنمايند گبرد، تولسی فقط دمکرات، حزب جمھوری رياست نامزدھای از

 بيرون الونزوئ از است الزم متحده اياالت«: نوشت توئيتر در گبرد. بود مداخله مخالف قاطعانه نامد، نمی سوسويالست

 ما لذا –کنند انتخاب را ما رھبران ديگر کشورھای خواھيم نمی ما. کنند تعيين را خود ۀآيند ونزوئال مردم بگذاريد. بماند

  ».نماييم متوقف را ھا آن رھبران کردن انتخاب برای تالش بايد

  

  .ھستند طلب جنگ امپرياليست ھای خوک دمکرات نامزدھای باقی

 فرار مادورو ديکتاتوری رژيم از که مردمی. است بحران يک گذرد می ونزئال در که چيزی«: ھاريس کاماال سناتور

 وضعيت «قانون مشمول را ھا یئونزوئال ًفورا جمھور، يسئر ۀمثاب به من،. ھستند حراست و ايمنی سزوار اند کرده
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 را خود اخالقی رھبری کره نيم اين در بايد مريکاا. داد انجام بايد که است درستی کار اين. نمود خواھم» موقت حمايتی

  ».دھد نشان

 براند گيلی گفت» پست ھافينگتون «به نيويورک ايالت سناتور سخنگوی. است کودتا يک خواھانً تماما براند گيلی کرستن

 بتواند ونزوئال که زمانی تا اساسی قانون طبق که –گوايدو خوان شناختن رسميت به برای ما متحدين با کار از«

 ھای تحريم است معتقد  که حالی در او و. کند می حمايت –است جمھور يسئر ًقانونا نمايد، برگزار جديد تخاباتان

  ».کند نمی حمايت ونزوئال به نظامی نيروی فرستادن از ھستند جاب اقتصادی

 انتخابات سزاور ونزوئال مردم«: گفت ماساچوست ايالت سناتور. کند می نشخوار را امپرياليستی تبليغات ِوارن اليزابت

  ».باشند می خود دولت جانب از خشونت از ترس بدون زندگی امکان و کند، کار که اقتصادی منصفانه، و آزاد

 ونزوئال دمکراسی مادورو که ايم ديده ما«: گفت پيش سال تکزاس اياالت از نمايندگان مجلس ۀنمايند کاسترو، خواکين

  ».آورد وجود به یئ منطقه انسانی و یاقتصاد ۀفاجع يک و برد بين از را

  ».کند می نگران مرا زيادی سطوح در مادورو«: است خوددار طلب جنگ يک نيوجرسی ايالت از بوکر کوری سناتور

 –یئاروپا بلوک و دارند، سفيد نخبگان را ھا  آن رھبری که التين مريکایا ملت ١۴ از متشکل ليما، گروه حال،  عين در

 استثنای به (کارائيب فريقا،ا. کردند رد را ونزوئال عليه نظامی عمليات –ونزوئال کردن خفه در نگتنواش متحدين تنھا

  .مخالفند متحده اياالت ۀشکنان قانون تھديدات و اقدامات با جھان باقی اکثريت و) باھاما

 اقدام کنگره موافقت بدون که را» ١٠٠۴ آر. اچ «پيشنھادی ۀاليح متحده اياالت نمايندگان مجلس عضو ٣٨ حداقل

 کورتز،–اوکاسيو الکساندريا کنندگانءامضا ۀجمل از. اند کرده امضاء نمايد، می ممنوع را ونزوئال عليه نظامی

 ونزوئال کردن ثبات بی برای ساله ٢٠ فراجناحی کارزار به که است خوشحال ساندرز مانند که است» سوسياليستی«

  .گرداند می روی متحده اياالت واقعی تجاوز رياليستیامپ یئنھا منطق از اما بخشيده، اعتبار

 که جھان در اجتماعی نيروی ھر با واقعی ھمبستگی از که نامنسجم و دروغين چپ يک بين در که است چيزی اين

  .شود می زده جا» سوسياليست «حتا و» مترقی «مثابه به است، ناتوان نباشد آن ھای رسانه و حاکمان يدئتأ مورد

*****  

–ملی ۀمرحل به ويژه به و پيرامونی کشورھای به را متروپل ھای امپرياليست سوسيال از لنين توصيف اگر :عدالت

 با سو ھم که يافت خواھيم را سومی جھان ھای امپرياليست سوسيال دھيم، تعميم کشورھا آن در انقالب دمکراتيک

  :به کنيد نگاه وار نمونه. کنند می حرکت متروپل در امپرياليسم با دست ھم ھای دمکرات سوسيال

  »جنگ جبھۀ سوی دو از يکی نه و ايستاد، صلح جبھه در بايد« –١

  »مريکاا ھای سوسيالست خيزش: چپ مدار بر« –٢

  »چيست؟ برای» عدالت «تمساح اشک« –٣

 سياست با و است ساخته مواجه اقتصادی و سياسی ساختاری، ھای بحران ابر با را کشور اسالمی جمھوری «–۴

 و مريکاا دولت که حالی در. است تهانداخ خطر به را کشور امنيت خود» محور دشمن «و زا تنش ايدئولوژيک، خارجی

 درشت و ريز مقامات ھستند، اسالمی جمھوری نظام با یئرويارو تشديد برای بھانه دنبال به آن یئ منطقه متحدان

 در نظامی دخالت تداوم سپاه، آميز تحريک اقدامات جمله از ھا آن دست به الزم ھای بھانه دادن سرگرم اسالمی جمھوری

  اخبار روز  – » .ھستند يمن در درگيرشدن و اسرائيل با تنش طحس افزايش سوريه،

 لنينيسم امروز-مارکسيسم: منبع

  تارنگاشت عدالت


