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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  ازمان انقالبی افغانستانس

  

  

  يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
  

  :به ادامه گذشته
  

 نظم نوين جھانی و بدبختی ھای بشريت 
داری را اعالن  ھای بورژوازی پايان تاريخ و جاودانی سرمايه شی اتحاد شوروی که تيوريسنبعد از فروپا   

تاز جھان به دنبال ابزاری بود که جانشين  کردند، اياالت متحده امريکا به عنوان سردمدار سرمايه و يکه

اين  . را اعالن نمود» نظم نوين جھانی«ھا از نظر ايديولوژيک گردد، به اين خاطر  ھای کمونيست گرايی آرمان

از » خوشبختی بشر«و در نھايت » گرايی کثرت«، »زدايی فقر«، »دموکراسی«، »عدالت«نظم نوين که با تبليغات 

ھای  رقم خورد، کوشش نمودند تا با اين تبليغات امپرياليست» نگری انتونيو«ھای سرمايه از جمله  سوی تيوريسن

برابری امروز وانمود سازند و به اين طريق ماھيت استثمارگرايانه و ھای عدالت و  خونخوار ديروز را فرشته

نويسند که  پارگی خاصی می لذا با چشم. امريکا، انگليس، فرانسه و استثمارگران ديگر را پنھان نمايندۀ جنايتکاران

رت ديگری تنھا امريکا يا ھر قدالمللی رخت بسته، به قول آنان نه  مفھوم امپرياليزم از عرصه روابط بين

ی امپرياليستی باشد و اگر امروز امريکا پوليس جھانی شده، نه به خاطر  تواند کانون يک برنامه میاھد و نخو مین

، »رقابت آزاد«ھايی است که ھدف آن پيشبرد  منافع امپرياليستی آن، بلکه به خاطر امپراتوری نامرئی سرمايه

» ايديولوژی کھنه« نتيجه مفھوم امپرياليزم اکنون تبديل به يک باشد و در می» تحکيم دموکراسی«و » تجارت آزاد«

  !!مانده است باقی» عصرحجری«ای  شده که در تصور عده

ترين و  اوج، يعنی به خطرناکۀ  در حالی که واقعيت اين است که اين مفھوم نه تنھا کھنه نشده، بلکه به نقط

کنيم و  ھای ھمگانی مشاھده می  آن را ھر روز در رسانهای که عاليم خود رسيده است، مرحلهۀ مرگبارترين مرحل

 . کشاند جنگ ھولناکی میۀ اين وضعيت، بشريت را به فقر ھمگانی و ورط

کند، به پوليس نيويارک شباھت ندارد، زيرا  جھانی را بازی می» پوليس«   اگر امروز امپرياليزم امريکا نقش 

ھای امريکايی و اروپايی کشته شوند، فلسطين به  غيرمستقيم کمپنیۀ داخلھا نفر در اثر م ًاگر مثال در افريقا مليون

عام کند، اندونيزيا يک سوم مردم تيمورشرقی را بکشد،  زندان خلق آن تبديل شود، ترکيه ھزاران کرد را قتل
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يقه در عراق  دق٢٠عام گردند و به ھزاران زن تجاوز شود، در ھر  يوگوسالويا توته توته و ھزاران نفر در آن  قتل

و در ھر نيم ساعت در افغانستان انسانی به قتل برسد، درين جاھا امريکا نقش پوليس و ژاندارم را بازی نخواھد 

» ای او اس«کافی اسلحه خواھد فروخت و افسران آنان را در مکتب ۀ کنندگان به انداز عام کرد، بلکه به اين قتل

 دولت منتخب چاويز اعتصابی شود، امريکا با تمام قوا به کمک اما اگر در ونزويال عليه. آموزش خواھد داد

زند، ملياردھا  ھا دست به مبارزه می  ضد جنبش فارک که عليه فيودالهشتابد، در کولمبيا ب کنندگان می اعتصاب

وان کند و تمام مخالفان دولت کيوبا را در امريکا با ھر چه در ت دالر به دولت مزدور و ضد انقالبی آن کمک می

کند، چيزی که  به اين صورت امپرياليزم امريکا در ھر جا به صورت انتخابی تجاوز می. نمايد دارد، کمک می

 .توانند ھا پنھان و کتمان کرده نمی اين جنايات را ھم از چشم تودهۀ ھايی چون آقای نگرو ھزارم حص تيوريسن

ھا  چيزی جز آقايی بر جھان و استثمار بيشتر تودهامپرياليزم امريکا به خاطر پياده نمودن نظم نوينش که     

ھای نفت، تسلط بر بازارھای  نيست، از طرق گوناگون چون تشکيل پايگاه نظامی، تھديد کشورھا، کنترول چاه

جھت مداخله در » دموکراتيک«جھان، مداخالت مستقيم و غيرمستقيم نظامی، تبليغات دروغين، تشکيل نھادھای 

مستعمرات، تبليغ بازار آزاد، پرورش روشنفکران جاسوس،  خصوصی در مستعمرات و نيمهکشورھا، تقويت بخش 

کند که اين آقايی را مسجل سازد و با اين ابزار  وغيره کوشش می» آزاد«ھای  تشکيل احزاب رسمی، تشکيل رسانه

ھای  ر نظامی با پايگاهاکنون از نظ» نظم نوين«اين . اش اصالت و قانونيت ببخشد امپرياليستی» نظم نوين«برای 

، حرکت ھای عام  ھا، قتل آور نظامی، فروش ملياردھا دالر تسليحات، دامن زدن جنگ ھای سرسام گسترده، بودجه

لجام گسيخته، ۀ ھا؛ از نظر اقتصادی با صدور سرماي نظامی امپرياليستۀ به سوی جنگ نامحدود و تقويت زرادخان

ھای نفت و گاز، کنترول بازارھا، کنترول  تر از تصور، کنترول چاهھای باال گيری حدوحصر، باج استثمار بی

امپرياليستی ۀ وار چھار مرجع مھم استثمارگران ھای ديوانه ًيورانيم، مواد مخدر، الماس وغيره، مخصوصا با تالش

المللی پول، بانک انکشاف آسيايی و سازمان تجارت جھانی به تثبيت خود  چون بانک جھانی، صندوق بين

  .      پردازد می

ھا، مواد خام و زير فرمان داشتن مناطق مھم جيوپوليتيک  ھايش برای کنترول راه     امپرياليزم امريکا در تالش

ۀ منافع خود را علم نمايد و با مداخل» نظم نوين«گردد که عوض  و جيواکانميک روز تا روز بيشتر مجبور می

ترين متحدش يعنی  گاه برای نزديک  دفاعی برخيزد که حتی گاهعريان در بسياری از کشورھای جھان به چنين

اختالفاتی که ميان امريکا و انگليس در افغانستان و عراق پيش آمده چيزی جز کنترول . انگليس ھم قابل قبول نباشد

و باشد، که يکی اين را و ديگری آن را در کنترول دارد  ھای نفت عراق نمی بر مواد مخدر افغانستان و چاه

ادعای منافع امريکا در اوستيای . خواھند يکی ديگری را از نعمت انحصاری که به دست آورده محروم سازند می

ھا با  روس. ھا مواجه گرديد ھای تندی از سوی روس نيروھای روسی ھمراه بود، با جوابۀ جنوبی که با حمل

بيند، ولی در کنار  يای جنوبی منافع خود را میتمسخر اظھار داشتند که امريکا از آن سوی ھزاران کيلومتر در اوست

کند که روزانه برای  جيحان ازين منطقه عبور می -نفت باکوۀ لول!! تواند مرز ما اين منافع را برای ما ديده نمی

اين منافع امريکاست که کسی در جھان حق ندارد به آن . دھد ھای امريکايی يک مليون بشکه نفت انتقال می کمپنی

ھا به اوستيا، چارچوب  روسۀ باشد که با آخرين حمل شته باشد و اين بيانگر واقعی نظم نوين جھانی آن میکاری دا

 . آن در حال درز برداشتن است

کردند تا جاييکه  ھا در دوران جنگ سرد بيشترين مداخالت شان را از طريق سازمان سيا تنظيم می امريکايی   

توانست عوض نمايد و به اين خاطر نام آن در  نفوذ امريکا قرار داشت، میۀ اين سازمان ھر رژيمی را که در گستر
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 کودتايی که در ظرف دو سال در بوليوی صورت ٢٠٠سقوط آلنده، برگرداندن شاه به ايران، سقوط دولت برازيل و 

ًالوتا در سازمان سيا در آن وقت ع. ھا شد گرفت، به عنوان جنايتکارترين سازمان استخباراتی جھان سر زبان

ھا و ھمچنان به روشنفکران سرشناس  ھای فرھنگی، رسانه ھای کارگری، سازمان بسياری از کشورھا به اتحاديه

داری در مقابله با پايداری سلطه عقيدتی اتحاد شوروی قرار  با آغاز جنگ سرد، دول سرمايه. پرداخت پول می

ھايی که برای امريکا خوشايند نبود، به کمک   رژيمھای سازمان سيا درين زمان برای سست کردن پايه. گرفتند

افزون سيا که بايد پشت  بدنامی روز. پرداخت ھا می ھا با ابزار نظامی، سياسی، جامعه مدنی و رسانه مخالفان آن

  .داشت، باعث شد تا نھاد ديگری به ميان آيد پرده ھمه چيز را زير نظر و کنترول می

ھای کارگری، کارفرمايان، روشنفکران پوھنتونی، نھادھای  از رھبران اتحاديه ائتالفی ١٩٧٩ به اين خاطر در 

» بنياد سياسی امريکا«وابسته به وزارت امور خارجه و رھبران دو حزب جمھوريخواه و دموکرات به وجود آمد که 

بعد ريگان . شد یداشته م پوشيده نگه» دموکراتيک«ًاين نھاد ظاھرا ۀ ھای خونين سيا زير ساي عمليات. نام گرفت

را به وجـود آورد که ھـدف » بنياد ملی دموکراسی امريکا «١٩٨٣ساخت و در سال » تر دموکراتيک«اين نھاد را 

ًھای درونی اقتصادی، سياسی، فرھنگی و حتی نظامی کشورھا بود، اما ظاھرا  آن نفوذ ھر چه بيشـتر سيا در  بافت

. » برای ادای بھتر سھمی به تالش جھانی برای برپايی دموکراسی استايجاد زيربنايی«گفته شد که ھدف اين نھاد 

آيد و در  سياست خارجی به عمل میۀ که در زمين» اقتصادی، دپلوماتيک و نظامی«ھای  اين زيربنا بايد با کوشش

جانده ھا گن ھا، انساندوستی، احزاب سياسی و رسانه ھايی چون کار، تجارت، پوھنتون ای با بخش مناسبات فشرده

  . گرفت شود، انجام می

از ) دی آی ای اس يو(المللی اياالت متحده امريکا  بنياد دموکراسی بار اول با ھمکاری سيا و اداره انکشافی بين   

ھای زيادی را در اختيار ضد انقالبيون کنترا به  ھا پول  ضد ساندنيستهکوکائين و فروش سالح به ايران، بپول 

نيم مليون دالر را در انتخابات پولند جھت به قدرت  و  مبلغ پنج١٩٨۴در . اگوا قرار دادرھبری چومورو در نيکار

با اينکه بنياد دموکراسی در دوران جنگ سرد به ميان آمد، اما بعد از . ھمبستگی دادۀ به اتحادي» لخ واليسا«رساندن 

امريکا در وضعيت جديد مبدل گشت و به ۀ به ابزار مھم مداخل» نظم نوين امريکا«فروپاشی اتحاد شوروی و اعالن 

» مارک بازين« در ھائيتی برای ١٩٩١در .  کشور جھان دست به مداخله زد٩٠اين خاطر در آن زمان در بيش از 

 مليون دالر کمک کرد، اما بعد از آن که ارستيد ٣۶کانديدای رياست جمھوری و يکی از ماموران بانک جھانی مبلغ 

بنياد . اين بنياد به مخالفان او کمک نمود تا جاييکه ارستيد را از قدرت برانداختبه قدرت رسيد، از طريق 

به مخالفان چاويز که از طريق انتخابات دموکراتيک به قدرت » يو اس ای آی دی«دموکراسی با ھمکاری تنگاتنگ 

راندوم قانون اساسی رسيده بود، بيست مليون دالر جھت سرنگونی او به مصرف رساند و بعد برای شکست دادن ريف

  .او بيش از ھشتاد مليون دالر خرج کرد

ھای دموکراسی را در  بنياد» دی آی ای اس يو«  دو برابر شد و با ھمکاری ٢٠٠۴اين بنياد در ۀ  بودج

عنوان » ھای غيردولتی نوزاد ای از سازمان کمک به زنجيره«و ھدفش را در افغانستان !! افغانستان بنيان گذاشت

ً نھاد در عراق به شدت فعال بوده، مخصوصا در شمال آن  کشور شعار نبرد برای دموکراسی را سر اين. کرد

ختند که بايد ھر چه زودتر   برای رھبران اياالت متحده خاطر نشان سا٢٠٠۶رھبری اين سازمان در . دھد می

سفيد، ازبکستان، ۀ  روسيای چون روسيه، ھای خودکامه  آن افزايش يابد، به خاطری که در برابر رژيمۀبودج

ھا چون عربستان سعودی، کويت، امارات،  کند که اين رژيم اما کسی باور نمی!! ونزويال و مصر قرار دارد

الحق، پينوشه، ءھايی که در گذشته مورد حمايت امريکا از قبيل رژيم شاه، ضيا اسراييل، اردن، پاکستان و يا رژيم
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ھا  ولی چون آن. ھا بودند، مستبد و ديکتاتور باشند ر که نورچشم امريکايیديگۀ ھا خودکام مارکوس، نوريگا و ده

کنند، بنياد دموکراسی نه  کردند و می  میءزير فرمان امريکا، ھست و بود ملت شان را به پای استثمار و استبداد فدا

ھا چون  رستد، اما اين نظامف ھا ھزاران سرباز ھم می تنھا به آنھا کاری نداشته و ندارد، که برای حفاظت اين دولت

کنند، به اين خاطر ديکتاتور و ضد دموکراسی  کنند و امريکا را درين استثمار شريک نمی خود استثمار می

اين است معنی . ھا فعال باشد و مخالفان شان را تقويت نمايد  ضد آنه که بايد نھاد دموکراسی امريکا بباشند می

 .  باشد  که بر بنياد اين دموکراسی استوار میواقعی دموکراسی و نظم نوين امريکا

گيرد و بيش   مليون کيلومتر مربع را در بر می2,8 کشور جھان که ٧٠ پايگاه نظامی امريکا در ٧٣٧با گسترش 

 کشور ٨٠کنند، قرارداد ستراتيژيک با   مليون نظامی و غيرنظامی برای منافع امريکا در بيرون کار می2,3از 

  !! باشد  و نظم نوين امريکا با اشغال افغانستان و عراق در حال گسترش واقعی خود میبسته و دموکراسی

داری با تمسک به نظم نوين جھانی امريکا بر جھان حاکم است و با تمام تبليغات      امروز که نظام سرمايه

گيرد، نظام  صورت میسردمداران اين نظام و آمار و ارقامی که از سوی مراکز مختلف منتشر و تجزيه و تحليل 

ھای جھانی روز  نه تنھا قادر نشده خود را تثبيت نمايد، که فقر عمومی توده» کارآمد«داری به عنوان نظام  سرمايه

ھای بورژوازی نظام شان را از نظر ستاندارد زندگی منحصر به فرد  تا روز بيشتر شده، با تمام اينکه تيوريسن

  زير ٢٠٠٧ و بيشتر از آن در ٢٠٠٢ مليون نفر در  ٣٧ر خود امريکا بيش از بينيم که د کنند، اما می تعريف می

غذايی يک خانواده است که ۀ ميزان رسمی خط فقر معادل سه برابر حداقل ميزان ھزين(کردند  خط فقر زندگی می

 ٢۴وستان به ، اين ميزان در ميان سياھپ) دالر بود12,6 برای ھر فرد در امريکا در يک روز ٢٠٠٢اين ميزان در 

تر به چشم  ھا در آن اضافه در حال حاضر اين فقر در امريکا بيشتر شده است و اين تفاوت. رسيد در صد می

اين کاھش .  درصد کاھش يافته است٨داری  ھا در مجموع دستمزدھا در کشورھای سرمايه درين سال. خورد می

 مليون يورو از دستمزد کارگران بر پول ١۵٠باشد که به اين صورت ساالنه   درصد می9,3در فرانسه 

داری بيشتر گسترش يابد، به ھمان پيمانه منفعت  ھرچه نظم نوين سرمايه. گردد داران در فرانسه اضافه می سرمايه

 سودھای بيشتری را به داری ھای سرمايه گردد و کمپنی تر می داران بيشتر شده، تفاوت طبقاتی اضافه سرمايه

روزی  ًھا سرازير گردد، منطقا به ھمان پيمانه فقر و تيره ھر چه اين سودھا بيشتر به اين جيب. زنند جيب می

 .گردد زحمتکشان دنيا بيشتر می

زيد،  تی دی، جی آی ای اس  ھای امپرياليستی و دونرھايی چون نھاد ملی و دموکراسی امريکا، يو کمپنی

ًکنند و ظاھرا دموکراسی را تمسک  ھا نھاد ديگری که برای منافع اين کشورھا کار می  جايکا و دهفريدريش ايبرت،

رسانند، که اين  ھا را به جاھای اصلی شان نمی دھند، از فاسدترين نھادھايی اند که نه تنھا اين کمک قرار می

کمپنی ھلبرتن که مديريت آن را . دھند یآلودگی را به مزدوران زير فرمان شان در کشورھای مستعمره نيز انتقال م

امريکا به عراق قرارداد شش مليارد دالری را در بخش ۀ ديک چينی معاون بوش به عھده دارد، در اولين سال حمل

کمپنی اکسون .  مليون دالر باال گرفت۶٠ رساند که بعد غوغای فساد آن تا ءلوجستيکی با دولت امريکا به امضا

نيم مليارد دالر تيل به دولت امريکا در عراق فروخت که با فساد گسترده  و  به ارزش يک٢٠٠۴موبايل امريکا در 

اين فساد به حدی . زنند ھای بسياری را به جيب می شان پول ھای ھا با تجاوز دولت به اينصورت کمپنی. ھمراه بود

 مليارد دالری که ٨,٨د که مبلغ زنن ھای امپرياليستی چنان دستبرد می در درون دولت عراق رخنه کرده و کمپنی

دولت عراق تا حال به . ًظاھرا جھت بازسازی عراق اختصاص داده شده بود، ھمه در راه و نيمه راه گم شده است

عراق وجود ندارد و ھمه غايب شده ۀ ھا در خزان ارزش نه مليارد دالر نفت فروخته، اما حاال يک دالر ھم ازين پول
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دھد و پول اضـافی را  بيست درصـد کارمـندان خود را از اصـل تعداد بيشـتر نشـان میوزارت داخله عـراق . است

به اين خاطر نظم نوين را با . زنند ھای دولت فاسد و مزدور عراق به جيب می رتبه مشاوران امريکايی و بلند

ھا  خوانند، ما آن ان میتوان تعبير و تعريف کرد، چيزی که ديگر ھای مردم می غارت، فساد، تجاوز بر حقوق توده

  . کنيم را با گوشت و پوست لمس می

را نابود و جھان را پر از امن، داد و ثبات » تروريزم«ھا با نظم نوين شان مدعی اند که به زودی     امريکايی

سازند، در حاليکه از روز اول دست يازيدن امريکا به اين تمسک، اکنون حمالت تروريستی شش چند اضافه  می

در پشت اين ھمه درگيری امريکا، انگليس و فرانسه . روز ھم دنيا بی جنگ نبوده است  است و درين مدت يکشده

گران پيوسته، به فروش  ًھا ھم اخيرا به خيل مداخله ھا و چينی روس. به شکل مستقيم و غيرمستقيم قرار داشته اند

ھای جنگ قرار داشته و  نھايی در مرکز کانونھا به صورت جمعی و يا ت امپرياليست. سالح و مھمات مصروف اند

نظم نوين ۀ ديگر برای ھيچ کسی در جھان پوشيده نيست که تروريزم زاد. برند را به پيش می» مقدس«ۀ اين وظيف

امريکا بدون علم کردن چنين . ھا توسط امريکا و انگليس پرورش يافته اند امريکاست و رھبران اين تروريست

اش بر اين منطقه ھموار  ھای نفتی نيروھايش را اينقدر در آسيا گسترش دھد، راه تسلط کمپنیتروريزمی قادر نبود 

 . گردد و به اينھمه فروش سالح و مھمات دست يابد

ھای مختلف   بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سياست به جان ھم انداختن مليتالمانامريکا، فرانسه، انگليس و    

وسياليستی به رھبری تيتو به شکوفايی خاصی رسيده و در کنار ھم برادروار زندگی يوگوسالويا را که در نظام س

کشورھايی که ھمه . آن تبديل اين کشور به شش کشور کوچک شدۀ کردند، به پيش گرفتند، جنگ خونينی که ثمر می

در جريان اين تجزيه بيش . ھای نظامی امريکا استقرار يافت ھا پايگاه حلقه به گوش اياالت متحده بوده و در اکثر آن

 يوگوسالويايی به قتل رسيدند و به ھزاران زن تجاوز صورت گرفت که امروز صدھا گور دستجمعی ٢۵٠٠٠٠از 

امريکا و انگليس . دھد که نظم نوين امپرياليستی معنايی جز قتل و غارت ندارد شود و نشان می  کشف میجادر آن

ھا   اما عراقیھا قرار خواھند گرفت، ولت صدام مورد استقبال عراقیکردند با اشغال عراق و سقوط د که فکر می

وقتی کشور شان را اشغال شده يافتند، در مقابل نظم نوين، دموکراسی و حقوق بشر امريکا با مقاومت و پايداری 

نيم مليون  و  مليونی عراق، چھار مليون آواره، دو مليون زخمی و معلول و يک٢۴ايستادند که در نتيجه از جمعيت 

آن ۀ عراقی که قبل از اشغال درآمد سران. ھا به ملت عراق اينست پيام دموکراسی نظم نوين امپرياليست. کشته شدند

ھای عراق مخالف   درصد شيعه٨۶ھا و   درصد سنی٩٨.  دالر رسيده است١۴٠ دالر در سال بود، حال به ٢۴٠٠

سه کمپنی امريکايی بر نفت . باشند ای امريکايی و انگليسی میھ اشغال امريکا بوده، خواھان مقابله با امپرياليست

 مليون بشکه ۶,١ سال روزانه ٢۵ھا طی   سال انحصار بست و قرار است اين کمپنی٢۵عراق به دلخواه خود برای 

 مليارد تنی عراق باقی نخواھد ١۵ۀ  سال يک قطره نفت ھم در ذخير٢۵نفت توليد نمايند که به اينصورت بعد از 

اينست نظم نوين جھانی امريکا که امروز در پرتو آن تنھا در سوريه ھشت ھزار زن عراقی مجبور به تن . اندم

  . رسد  دقيقه يک عراقی به قتل می٢٠فروشی اند و در ھر 

داريست، در رواندا با  امپرياليزم خونخوار فرانسه که از متحـدان پروپاقرص امريکـا در نظم نوين جھانی سرمايه

شوند، دو گروه اقتصادی اند که در  ًاين دو گروه که ظاھرا قومی قلمداد می(ھا و ھوتوھا  ان ھم انداختن توتسیبه ج

ھا، کسانی که از نظر اقتصادی دارايی در حد پنج رأس گوسفند و يا معادل آن داشتند، توتسی  زمان استعمار بلژيکی

حدود دو مليون نفر را ) آمدند ھا به حساب می  جزء توتسیروشنفکران نيز. و ديگران را ھوتو ناميده، تقسيم شدند

ھا بودند که طی آن  رواندايیۀ جنگ صد روزۀ گر و ھيزم بيار معرک ھا در حالی نظاره فرانسوی. به قتل رساند
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ھا با چشم پارگی شعارھای دموکراسی و حقوق بشر را در آن کشور  ھشتصدھزار نفر به قتل رسيدند و فرانسوی

  . دنددا سر می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رسد، با  ھای فرانسوی و امريکايی می در سودان که از بسياری نقاط آن بوی نفت به مشام امپرياليست

ھايی که از سوی اين دو امپرياليزم درين کشور ميان شمال و جنوب دامن زده شد، حدود دو مليون نفر  درگيری

  ھزار نفر به قتل رسيدند و سه مليون نفر  بی خانمان ٣٠٠ کشته و يک مليون ديگر بی خانمان شدند و در دارفور

 . اين ھم از نذرھای نظم نوين جھانی امريکا بود. شدند

ھا  ھا که از سوی غربی در افغانستان که مھمترين محل تبليغات نظم نوين جھانی است، در زمان حاکميت تنظيم   

ھای نفتی يونوکال و بريداس پای طالبان را به   کمپنیبعد که.  ھزار نفر کشته شدند۶۵شدند، حدود  حمايت می

اينک با .  افغانستان باز کردند، در اثر درگيری اين نيروی جاھل با مخالفان، حدود يکصدھزار افغان به قتل رسيدند

 ھزار نيروی امپرياليستی ٧٠شود و  اشغال افغانستان که باز ھم با شعارھای دموکراسی و حقوق بشر ھمراھی می

افغانستان .  ھزار نفر به قتل رسيده اند۵٠ه رھبری امريکا آن را اشغال کرده اند، در شش سال گذشته بيش از ب

. ِتپيک پياده شدن دمـوکراسی و نظم نوين جھانی امريکا است که در بخش بعدی آن را به بحث خواھيم گرفتۀ نمون

ن نظم نوين جھانی در دنيا حاکم شده است، در زمان اين ھمه جنگ، کشتار، غارت، استثمار و فقری که بعد از اعال

توان  با بيان آمار و ارقام زير می. رود جنگ سرد وجود نداشت و اينک ھر روز اين وضعيت بد و بدتر شده می

  .اثرات اين نظم نوين جھانی را به خوبی دانست که چگونه کارد را به استخوان بشريت فرو برده است

باشد که بيش از سه مليارد نفر در جھان  ھا در شرايط کنونی چنان عميق و گسترده می توده    تفاوت زندگی ميان 

سه تن از ثروتمندان جھان بيشتر از ۀ که جمع سرمايست اين در حالي. کنند با دو و يا کمتر از دو دالر زندگی می

 درصد ٨٢داری  رھای سرمايه درصد از ثروتمندان جھان در کشو٢٠. باشد  کشور جھان می۴٨توليد ناخالص ملی 

 ٢.۵ثروت چند صد مليونر جھان برابر با ثروت . گذاری خارجی را در اختيار دارند  درصد سرمايه۶٨صادرات و 

 درصد کل صادرات جھان ٠.۴ کشور فقير دنيا در صادرات فقط ۴٨سھم . باشد مليارد نفر از جمعيت فقير دنيا می

ھزار   تن از ثروتمندان جھان يک٢٠٠ن چنان افزايش يافته است که ھا در جھا تمرکز ثروت درين سال. است
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 .   مليارد دالر سرمايه دارند١۴۶ کشور فقير جھان فقط ۴٣ مليون نفر در ۵٨٢مليارد دالر سرمايه دارند، در حاليکه 

داوی ھای صحی و ت بر جھان سايه افکنده، اکثريت مردم جھان از کمک» نظم نوين«   با فقری که استثمار 

ھای دنيا را در  داران اند که فراغ البال از ميکروب و ويروس، مجھزترين شفاخانه محروم اند و اين فقط سرمايه

 بيش از ٢٠٠٣در سال . ميرند  ھزار کودک نارسيده به پنج سالگی می٣٠ھمين حاال در دنيا روزانه . اختيار دارند

 ٢٠٠٠در سال . شد ، ايتاليا و يونان میالمانودکان فرانسه، تر از تمامی ک  مليون کودک جان دادند که اضافه١٠۶

به خاطر عدم دسترسی به غذای کافی ھمين اکنون . بيش از يک مليون و ھفتصد ھزار کودک از گرسنگی مردند

ھا  ارزيابی. کنند تغذی مبتال اند که بيشتر آنان در آسيا و اقيانوسيه زندگی می  مليون نفر در جھان به سوء٧٩٠

. در جھان دو چند شده است» نظم نوين امريکا«دھد که در دو سال اخير مرگ و مير نوزادان با پيشرفت  ان مینش

ھای نظامی جھان که ساالنه به  اگر از ھزينه. دھند نيم مليون کودک در اثر اسھال جان می و درين ميان ساالنه يک

. توانند به مکتب بروند  تمام کودکان جھان میرسد، يک درصد آن را صرف معارف کنند،  مليارد دالر می١٠۵٠

رسانند، بيش از يک   درصد کاالھای دنيا را به مصرف می٨۶ درصد از جمعيت ثروتمند جھان ٢٠در حالی که 

به اين ترتيب از ھر سه نفری که به آب آشاميدنی دسترسی . مليارد نفر در جھان به آب آشاميدنی دسترسی ندارند

نيمی از کشورھايی در . کنند  روزانه با کمتر از دو دالر و يک نفر کمتر از يک دالر زندگی میندارند، دو نفر شان

 درصد آب صحی جھان به ٨۵شود، اين در حالی که  حال توسعه به امراضی مبتال اند که از اثر آلودگی آب پيدا می

ر در جھان سرپناه ندارند و در  مليون نف۶۵٠ھمين اکنون . رسد داران به مصرف می  درصد سرمايه١٢ی  وسيله

 درصد مردم ٣٠خوابند و  ھا می  کودک بر روی جاده٢۵٠٠٠٠!!) بزرگترين دموکراسی جھان(ھندوستان ۀکلکت

 دھقان به خاطری که نتوانستند قرض فيوداالن را بپردازند، ٢١۴٠٠٠حدود . ھندوستان زير خط فقر زندگی دارند

 مليون کودک به آموزش دسترسی ١٢١با اين که در جھان . شی زدند در ھندوستان دست به خودک٢٠٠۵در سال 

انگيز  ًھـای جھانی مخـصوصا زحمتکـشان جھان، مصارف حيرت ندارند، در اروپا و امـريکا  از استثـمار توده

  :گيرد زير صورت می

 ١٢ر سال  مليارد دالر، مصرف عطر در اروپا و امريکا در ھ١١مصرف آيسکريم در اروپا در ھر سال    

 مليارد دالر، مصرف تفريح در ١٧مليارد دالر، مصرف غذای حيوانات خانگی در اروپا و امريکا در ھر سال 

 مليارد دالر، مصرف مشروبات ۵٠ مليارد دالر، مصرف سگرت در اروپا در ھر سال ٣۶جاپان در ھر سال 

جھان که پول آن بيشتر از اروپا و امريکا  مليارد دالر و مصرف مواد مخدر در ١٠۵الکولی در اروپا در ھر سال 

زمين مقايسه ۀ ھای کر اين آمار را با مصارف الزمی انسان. باشد  مليارد دالر می۴٠٠آيد، در ھر سال  به دست می

گويد، اگر در عمل  داری آنچه که در لفظ می باشد و سرمايه کنيم که چقدر پول ضرورت مصارف انسانی می می

 مليارد دالر، مصرف ۶گردد، زيرا مصرف آموزش  ه چه پيمانه مشکالت جھانی مرفوع میھم ھمانطور باشد، ب

الزم ۀ  مليارد دالر و برای بھداشت اوليه وتغذي١٣ مليارد دالر، سالمت زايمان برای تمام زنان جھان ٩آب آشاميدنی 

  .  مليارد دالر در سال است١٣

  

  

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ھا که در رأس آن اياالت متحده امريکا قرار دارد، اکنون نه تنھا از سوی  ستامپريالي» نظم نوين جھانی«   

ھا چون روسيه و چين در صدد ھر چه  گردد، که حريفان امپرياليستی آن ھای جھان با تمسخر استقبال می توده

رسد و  ود میًبيشتر مسخره کردن آن بوده و رقابت ميان اينان روز تا روز در جھان، مخصوصا در آسيا به اوج خ

ھای دھقان و کارگر در قالب احزاب کمونيستی سر باال خواھند کرد  اين امر مسلم است که دير يا زود بار ديگر توده

تر به پا خواھند خاست و بنياد  ھای گذشته گرفته، توفنده ھا و پيروزی ھايی که از شکست و اين بار با درس

ای را در ھيچ  اين امر مسلم تاريخ است و ھيچ جامعه.  خواھند نمودھای آن واژگون امپرياليزم را با تمام نيرنگ

  .  کنج دنيا از آن گريزی نيست

                            ادامه دارد

 


