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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  

  

  يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
  

 :به ادامه گذشته

  : از نظر سياسی. ١

ھا و متحدان غربی شان تمام دنيا را به قبول دموکراسی ليبرالی و در  ريکايیبا اعالن نظم نوين و جھانی شدن، ام

ًآنان رسما اعالن کردند که عدم قبولی سيستم سياسی . ھای امريکا ساختند ھا مکلف به پيروی از سياست تمام زمينه

ی ايران، ليبی، ھا دولت. باشد داری از سوی ھر کشوری به معنی دشمنی با اين سيستم می مورد قبول سرمايه

ھا بايد  ًکوريای شمالی، کيوبا و سوريه به عنوان پنج اژدھای کوچک ناميده شدند و رسما اعالن گرديد که اين نظام

سرنگون گردند و برای اين سرنگونی به مخالفان ھر يک ازين کشورھا مقدار معين پول از سوی سنای امريکا به 

ھای استبدادی شان مبارزه کرده و به نحوی در مخالفت با   ضد نظامهبھايی که  ای از سازمان يد و عدهتصويب رس

امريکا . دادند، در لست سياه امريکا به عنوان تروريست درج شدند منافع امريکا قرار داشتند و به وابستگی تن نمی

نايات ًالبانيا مستقيما دخيل بود، جۀ يوگوسالويا به شش کشور کوچک و تجزيۀ ھای درونی و تجزي در جنگ

.  را درين منطقه به نفع خود خنثی نمودالمانھای امپرياليستی  بالکان مرتکب شد و تالشۀ شماری را در حوز بی

ھای ابخاز، اوستيای جنوبی، لبنان، چيچن، افغانستان، پاکستان،  ھای ارمنستان و آذربايجان، درگيری در درگيری

ً و قرغيزستان مستقيما دست داشت؛ برای از پا درانداختن اوکراين، گرجستان» ھای نارنجی انقالب«ازبکستان و 

چين به دو بخش چين و تبت ۀ  جمھوری آن از طرق مختلف تالش کرد؛ برای تجزي٢٠روسيه و ايجاد درگيری ميان 

ھا، متحدان و  الما بودايی فرتوت که به عنوان رھبر مخالفان و طرفدار استقالل تبت از سوی امريکايی دااليی

کيانگی را سازماندھی  ھای مسلمان بنيادگرای سين ن آن پذيرفته شد، مورد حمايت جدی قرار گرفت و گروهمزدورا

ًھا متحدا رھبران القاعده را پرورش دادند و امکانات بسياری به صورت مستقيم و يا  ھا و امريکايی نمود؛ انگليس

ھا  فرانـسوی. ھا قرار دادند  در اخـتيار آناز طريق کشورھای مزدور چون عربستان سعودی، امارات و پاکسـتان

ھای درونی سودان را با  ھای درونی رواندا که قتل عام حدود دو مليون نفر را به دنبال داشت؛ جنگ جنگ

ھا  ھای چاد، جنگ داخلی در زئير و ده سرانجامی که تا ھنوز ادامه دارد، رھبری کردند؛ درگيری ھای بی عام قتل
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ھای اين قاره شناخته  ھا قاتالن اصلی توده افريقا به راه انداختند، به اين خاطر فرانسویۀ  قارعام ديگر را در قتل

 . شوند می

جان و ۀ ھای چپاولگر را در مکيدن شير نظم نوين امريکا جز ترفندی که با تمسک به آن تجاوز نمايد؛ دست کمپنی

ھای  ھای استخباراتی، رسانه حات بپردازد؛ شبکهھا به فروش تسلي ھا باز گذارد؛ با دامن زدن جنگ خون انسان

خيز جھان  ھمگانی و احزاب سياسی را زير کنترول بگيرد؛ به استقرار ھر چه بيشتر نيرو در نقاط حساس و نفت

روسيه و چين شدت ببخشد؛ مواد ۀ ھای مزدور برسد؛ به محاصر بپردازد؛ به امضای معاھدات ستراتيژيک با دولت

ل خود در آورد؛ سيستم استثماری را جاودانه سازد وغيره چيز ديگری نبوده و به اين ترتيب نزد مخدر را در کنترو

ھا با اينھمه زورگويی، کشتار، قتل و  ھای جھان دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر امپرياليست بسياری از خلق

اش با تجاوز به عراق و  حدان اروپايینيم دھه حنايش را باخته و ماھيت نظم نوين امريکا و مت و غارت بعد از يک

 . ًافغانستان کامال برمال شده است

  : از نظر نظامی- ٢
کشتار ۀ ھای توليد اسلح ھای امپرياليستی کمپنی در نظام. نظاميگری يکی از خصوصيات مھم امپرياليزم است 

، فرانسه و انگلستان به المانسيه، امريکا، رو. آيد ھا به حساب می ترين منابع سودآور برای اين نظام جمعی از مھم

ھا از يک طرف تالش  به اين خاطر امپرياليست. باشند سالح در جھان میۀ ترتيب پنج کشور بزرگ فروشند

ندازند و از سوی ديگر  را در تمام نقاط جھان به راه بيھای خونينی کنند که برای فروش تسليحات شان جنگ می

و نيروی کار ) ًدر شرايط کنونی مخصوصا نفت و گاز(ر سر بازار، مواد خام برای سد نمودن پيشروی حريفان که ب

ھای کشورھای امپرياليستی بر  گذاری سرمايه. ھای خود را گسترش دھند ارزان رقابت دارند، پيوسته زرادخانه

ش يافته است  درصد افزاي١٨امريکا » نظم نوين« به اينسو توأم با گسترش ٢٠٠١ھا و توليد سالح از سال  کارخانه

ھای امريکا بر نظاميان و مخارج نظاميگری اين کشور ھمانقدر که در دوران ريگان، جنگ با  گذاری و سرمايه

ھای  ھا به سوی درگيری دھد که امپرياليست ھا نشان می تمام اين. ويتنام و جنگ کوريا بود، باال گرفته است

گردد  يمه مستعمره به خاطر خريداری سالح باعث میمصارف کشورھای مستعمره و ن. روند تری پيش می خونين

 .ًھای مردم، مخصوصا زحمتکشان اين کشورھا را در فقر چند اليه فرو برند تا توده

را ) ليونده تري(امپرياليزم امريکا در فاصله ميان جنگ دوم جھانی و فروپاشی اتحاد شوروی ده ھزار مليارد دالر    

 مليارد ۵٠٠ نظامی آن ساالنه به بيش از  ی خود کرده و اکنون بودجهه ئ غيرھستی وه ئصرف توليد زرادخانه ھست

بعد . ھای تسليحاتی شان را با صرف ملياردھا دالر تا دندان پر نمودند دالر می رسد، متحدان اروپايی آن زرادخانه

وش اسلحه سرگردان به دنبال بازار فر) به خصوص امريکا، انگليس و فرانسه(از فروپاشی اتحاد شوروی ھمه 

ماندند، به اين خاطر با تمام قوا تالش نمودند که کشورھای مختلف از جمله کشورھای ثروتمند عربی را با خطرات 

 مليارد ١٢٠ھا در برابر ايران تقويه کرده و به ارزش  رژيم صدام حسين را که سال. مرئی و نامرئی مقابل سازند

بار قرض گور کرده بودند، با تجاوز بر کويت چنان تبليغ نمودند که نه تنھا دالر برايش سالح فروخته و او را زير 

استقرار ۀ خليـج فارس، که بسـياری از کشورھای ديگر آسيايی را سخت ترساندند و زمينۀ کشورھـای حاشي

اين .  ھزار آن در کويت مساعد گرديد٣٠ ھزار نفری امريکايی در ظھران عربستان سعودی و ۴٠نيروھای 

در (ھای نفت اين منطقه شکم انداخت  ھبتی بود که امريکا بستر آن را با ھزار مشکل آماده ساخت و بر شاھرگمو

 ). گيريم بخش اقتصادی آن را به بحث می
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 ھزار نيرو به  معيت سی ھزار نيروی انگليسی و تعدادی از نيروھای متحد ديگرش به ۴٠٠ با ١٩٩٠امريکا در 

ھای  گناه را به قتل رساندند و بيشترين کارخانه  ھزار عراقی بی٨٠ھا درين حمله  امريکايی. عراق حمله کرد

 مليارد دالر اين جنگ را بردند، اما امريکا توانست از ۶٢توليدی عراق را نابود ساختند و باالخره با مصرف 

فرانسه . ر باج بگيرد مليارد دال٩٠ برای پيروزی اين جنگ المانعربستان سعودی، کويت، قطر، امارات، جاپان و 

. درين جنگ صرف با شش فروند طياره شرکت کرد و با سقوط صدام سی مليارد دالر قرض آن بر عراق سوخت

 ١٣۵ ھزار ھفت تکه و ٨٠ ھزار ميل کالشينکوف، ١٢٠ حدود ٢٠٠۵ و ٢٠٠۴امريکا بعد از اشغال عراق در 

ھا الدرک شد و  آنۀ ثباتی حاکم در عراق ھم  و بیھزار واسکت ضد گلوله به آن کشور فرستاد که به علت انارشی

 جھت جانشينی کالشينکوف به عراق فروخت که در ١۶-  و ام۴-ھای ام  به ارزش سه مليارد دالر تفنگ٢٠٠٧در 

 .آن موترھای زرھی نيز شامل بود

ليون نظامی و نيم م و  کشور جھان ايجاد کرده و دو٧٠ پايگاه نظامی در ٧٣٧امريکا بعد از جنگ دوم تا حال 

ھای امريکا در جھان به  مساحت مجموعی پايگاه. کنند غيرنظامی در خارج از امريکا جھت تأمين منافع آن کار می

 رسانده که ھر وقت بخواھد ءستراتيژيک به امضاۀ رسد و با ھشتاد کشور جھان معاھد  مليون کيلومتر مربع می2,8

ھای جھان، در بحرالکاھل، دريای  و تھاجمی امريکا در تمامی آبراهنيروھای دفاعی . کند درين کشورھا مداخله می

نيک و  اميدۀ مديترانه، دماغۀ ھرمز، خليج فارس، بحيرۀ ی احمر، تنگ جنوب چين، بحر ھند، دريای عمان، بحيره

  . زنند ھای امپرياليستی سوسو می ھا بحر و بحيره مستقر اند و چون سگ پاسبان منافع کمپنی ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيند که  امپرياليزم خونخوار امريکا جھت کنترول ھر چه بيشتر خاورميانه سفارتی را در بغداد تدارک می   

اين سفارت که دو برابر واتيکان وسعت دارد، . شباھت به يک پايگاه بسيار مھم نظامی و استخباراتی نيست بی

درين . اريخ، چنين سفارتی اعمار نشده است مليارد دالر در نظر گرفته شده که در ت١٨٠٠مصرف اعمار آن 

رھايشی در آن در نظر گرفته شده است، ۀ  منطق۶٠٠ دپلومات و سرجاسوس فعاليت خواھند کرد، ١٢٠٠سفارت که 

ھای کيمياوی و  ھای نشست ھليکوپتر؛ دفاع ضد موشکی داشته، در برابر سالح با ميدان ھای سپورتی و ميدان

کنند و  در اين سفارت روزانه ده ھزار کارگر نيپالی و بنگالديشی کار می. باشد ھز میبيولوژيکی با سپر دفاعی مج

امريکا با دو احتياج ھميشگی به عربستان سعودی . شود در درازمدت چون بديلی عوض ظھران به کار برده می
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خواھد تا توليد نفتش  امريکا به طور مستمر از عربستان می(داند   در دست شاھان اين کشور میخود را به نحوی

و عالوه به اينکه )  ضد اسرائيل کمک نکندهھای مبارز عرب ب  ببرد و به گروپرا جھت پايين ماندن قيمت آن بلند

نه را ازين طريق کنترول کرده، فشار ميا گيرد، تمام شرق خود عراق را تا مکيدن آخرين قطره نفت آن زير بال می

  .دھد بر عربستان سعودی را افزايش می

سازند، در توليد  ھای فرامليتی می کنند و کمپنی ھای ديگر توليدی رقابت می داران در بخش    طوری که سرمايه

توانند  مريکايی نمیھای قوی ا ھا که در رقابت با کمپنی ًزنند، مخصوصا اروپايی تسليحات نيز به اين کار دست می

که در آن » MBWA«کمپنی تسليحاتی . پردازند بازارھا را به دست بگيرند، لذا به تشکيل چنين کمپنی ھايی می

 ۴١ھای  ھاست، ارتش  درصد سھم انگليس37,5ھا و   درصد سھم ايتاليايی٢۵ھا،   درصد سھم فرانسوی37,5

نفتی نايجريا کشمکش ۀ ليبی که با نايجريا بر سر يک منطقاين کمپنی تنھا برای . سازد کشور جھان را مسلح می

 .   خواھد به نايجريا ھم ھمينقدر سالح بفروشد  مليون دالر سالح فروخته و حال می١۶۵دارد، به ارزش 

ی کوريای شمالی دفاع موشکی جديدی را در اروپا نصب کرده، به اين بھانه ھر ه ئامريکا با تمسک بم ھست   

فروشد؛ با تمسک قرار دادن القاعده، برای عربستان  ت را برای جاپان در بدل يک مليارد دالر میدستگاه پتريو

 ٢٠انگستان نيز به ارزش . رساند ھوايی و زمينی به فروش میۀ  مليارد دالر تسليحات پيشرفت٧٠سعودی به ارزش 

ھايی از  يارد دالر سالح از جمله طياره مل٣٠اسرائيل به ارزش . ھای تايفون به عربستان سودا کرد مليارد دالر جت

کنند و در برابر آن سوريه به ارزش چند مليارد  امريکا خريداری کرد که باالتر از سطح رادار منطقه پرواز می

 مليارد ۵٠ به ارزش ٢٠٠۶ تا ٢٠٠١اسرائيل از . ھای بلند پرواز را به روسيه فرمايش داده است دالر عين طياره

پاکستان از .  مليون ديگر نيز فرمايش داده است۵٠ات نظامی از انگلستان خريداری کرده و دالر سالح و تجھيز

  ٣١ھای  ھای شانزده خريداری کرد و در مقابل آن ھند به ارزش سه مليارد دالر ميگ اياالت متحده امريکا فانتوم

ايران عالوه به اينکه . وسی نمودھای ر اندونيزيا ھم دو مليارد دالر را صرف خريد سالح. به روسيه فرمايش داد

ھای  ھايی که در آب ھای شکاری، سوخت اتومی و زيردريايی ھای باربری از روسيه خريداری کرد، جت طياره

نمايد تا  کم عمق خليج فارس چندان قدرت مانور را ندارند نيز خريداری نمود، با اينکه امريکا با تمام قوا تالش می

ً جلوگيری کند، اخيرا با به قدرت رسيدن سرکوزی روابطش با فرانسه بھبود يافته انالماز اتومی شدن جاپان و 

ويت و عربستان سعودی فرانسه به ارزش دو مـليارد دالر برای قطر و به ھمين ارزش برای امارات، ک. است

با فرانسه به ی ه ئری را برای ساختن رياکتورھای ھستچين قرارداد سی مليارد دال. سازد ی میه ئرياکتور ھست

گيری و نظارت بر خليج  در جيبوتی دارد، برای سھمرا ترين پايگاه نظامی   رساند و با اينکه فرانسه کالنءامضا

فرانسه . فارس اينک تصميم به استقرار پايگاه نظامی با پنجصد سرباز در بندر ابوظبی را روی دست گرفته است

 مليارد دالر ۵ فروش تسليحات آن به ٢٠٠۶وخت، در حاليکه در  به ارزش ده مليارد دالر سالح فر٢٠٠٧در سال 

ھايی که به اشکال  ًعالوتا در جنگ. دھد رسيد و به اين ترتيب رشد صددرصدی فروش سالح آن را نشان می می

گوناگون در پنج قاره بعد از فروپاشی اتحاد شوروی جريان داشته، کشورھای مختلفی از فروش تسليحات شان سود 

دارند،  ور نگه ھا را شعله نمايند که در بسياری از نقاط جھان جنگ ھا تالش می و به اين خاطر امپرياليستبرده 

توانند ازين سود چشم بپوشند و اين سود را با  زيرا سرشت امپرياليزم با سالح و جنگ گره خورده است و لذا نمی

 .آورند ريختن خون ھزاران انسان در جھان به دست می

باشد و با به آزمايش   افغانستان محل مھم آزمايش تسليحات امريکا و متحدان اروپايی آن در ناتو می   امروز

که امريکا و را ھايی  شود اکثر سالح  شان در افغانستان بازاريابی کرده، گفته میۀ ھای پيشرفت گذاردن سالح
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اق مورد آزمايش قرار گرفته و به تبليغ گذاشته  در افغانستان يا عرءانگليس در چند سال اخير به فروش رسانده، ابتدا

کشورھای اروپای شرقی . ھا نيز آن را آغاز خواھند کرد شده، بعد به فروش رسيده اند، کاری که به زودی فرانسوی

ھايی در افغانستان اند که در بخش اشغال افغانستان بيشتر روی آن  مثل پولند و چک نيز به دنبال چنين آزمايش

 .   م کردمکث خواھي

اکانميک آن به  ھای نفت و افغانستان را به خاطر موقعيت جيو امريکا و انگليس، عراق را به خاطر چاه   

 ھزار ١٠٠ھا بيش از  نيم مليون نفر و افغان و صورت عريان اشغال نمودند که تا حال عراقی ھا درين جنگ يک

 و دو مليون زخمی، فقر، هنيم مليون کشت و  عالوه بر يکاقارمغان دموکراسی امريکايی در عر. نفر تلفات داده اند

 مليون نيم و  مليون بيکار، يک۴ درصد ترياک جھان، ٩۵دربدری و چھار مليون آواره است؛ در افغانستان توليد 

ر ی با ھفت مليون گرسنه  بوده،  در افغانستان در ھر نيم ساعت يک افغان و در عراق ده ئمعتاد و فساد اداری افسان

ھای خونخوار در  ًعالوتا امروز با نظم نوين جھانی امپرياليست. شود ھر بيست دقيقه يک عراقی کشته می

سريالنکا، کشمير، آسام، نيپال، پاکستان، افغانستان، بلوچستان، کردستان، لبنان، فلسطين، اسراييل، چيچن، 

ھا دست  نگ جريان دارد و در تمام اين جنگباغ، عراق، سودان، چاد و پيرو ج ازبکستان، گرجستان، ناگورنو قره

ای را   گسترده عامھای  ھای خونين و قتل باشد و از زمان اعالن اين نظم نوين جنگ ھا دخيل می امپرياليست

لبانی، رواندا، سودان، زئير، افغانستان و عراق به اًھا مخصوصا اياالت متحده امريکا در يوگوسالويا،  امپرياليست

خانمان و مھاجر ساخته  ند که جان حدود ده مليون انسان را گرفته و بيش از پنج مليون خانواده را بیراه انداخته ا

  . اند

ترين  ی که خود يا مزدوران شان بزرگه ئی و غيرھسته ئھای ھست ی خونخوار با توليد سالحھا امپرياليست   

ھا را خالی سازد و  تواند آن دود و يا جھانی میھای مح ھا را ساخته اند، نظم نوين امپرياليستی با جنگ زرادخانه

ھا وجود  عام انسان ھای امپرياليستی در جھان وجود دارند، راھی جز جنگ، غارت و قتل به اين صورت تا نظام

 مليارد دالر سالح فروخته و اين گراف در سال ١٠۵٩  به ارزش بيش از ٢٠٠۶ھا در  امپرياليست. تواند داشته نمی

داری امپرياليستی جھت کنترول بر بازارھای تسليحاتی و  به صورت مشخص، سرمايه.  رفته است باالتر٢٠٠٧

سوريه در برابر . اندازند تا بازار تسليحات شان را گرم سازند ھا را در سه قاره به جان ھم می رونق فروش، دولت

يت، امارات، قطر و عمان در برابر اسرائيل؛ اسرائيل در برابر لبنان؛ فلسطين در برابر اسراييل؛ عربستان، کو

؛ پاکستان در برابر ھند؛ ليبی در برابر نايجريا؛ )ترساندند ھا اين کشورھا را از عراق می مدت(ايران و القاعده 

ليبی در برابر چاد؛ چاد در برابر سودان؛ رواندا در برابر زئير؛ کولمبيا در برابر ونزويال؛ گرجستان در برابر 

ر برابر چين؛ جاپان در برابر چين؛ تيمورشرقی در برابر اندونيزيا؛ ارمنستان در برابر آذربايجان؛ روسيه؛ تايوان د

ازبکستان در برابر تاجکستان؛ افغانستان در برابر پاکستان؛ ھند در برابر نيپال؛ اوکراين در برابر روسيه؛ انگوال 

در . دھند يه و ترکيه را در برابر يونان قرار میدر برابر ناميبيا؛ عراق در برابر سوريه؛ ايران در برابر ترک

ھايی وجود نداشته باشد، جايی برای فروش اين تسليحات وجود نخواھد  صورتی که در جھان چنين رويارويی

ھای درونی  طلبی کنند که در درون اين کشورھا نيز آتش تجزيه عالوه بر به جان انداختن کشورھا تالش می. داشت

ھای سريالنکا؛  کيانگ چين؛ در آسام و کشمير ھند؛ در چيچن روسيه؛ در تاميل ين را در سينا. را دامن بزنند

ھای ايتاليا؛ در جنوب سودان؛  درکردستان ايران و ترکيه؛ در بلوچستان ايران و پاکستان؛ در تبت چين؛ در باسک

ستان؛ در ابخازيای گرجستان باغ ارمن ؛ در ناگورنوقره)قبل از اشغال(در صحرای مراکش؛ در کردستان عراق  

خرند، اين  ھای تسليحاتی امپرياليستی سالح می ھای سرکوبگر از کمپنی ًتوان ديد که عموما دولت وغيره می
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ھمـچنان . آورند ھای امپرياليستی را به گردش در می افروزی و ھيزم بياری از موارد ديگريست که زرادخانه آتش

وزی ھای اين کشورھاست که ر ر ترس رژيم ھای شان از قيام تودهھای اين کشورھا به خاط تقويت ارتش

 .   وفانی از نفرت و خشم غرق خواھند کردطھا را در  ھای مزدور آن رژيم

                                                                                       ادامه دارد


