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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سازمان انقالبی افغانستان

 

  يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
   قسمت آخر:به ادامه گذشته

   :مواد مخدر

ھا که درين  آن. شناسند ثمار و به دست آوردن پول ھيچ معيار انسانی را نمیداری در راه است ھای سرمايه کمپنی

. ھا برای شان مفھومی ندارد ھا ابايی ندارند، اخالق، انسانيت و زندگی انسان جمعی انسانه راه از کشتار دست

ای خاصی ندارد و وبندھ چگونگی به دست آمدن اين سرمايه قواعد و قيد. امپرياليزم تمرکز و انحصار سرمايه است

داران  ھای کالنی به جيب سرمايه زرع و قاچاق مواد مخدر پول. به ھر طريقی که ممکن است بايد  صورت بگيرد

ھا در افغانستان از زمان مزدوران طالب شان آغاز کرده بودند، اما با  با اين که تجارت ترياک را انگليس. ريزد می

، به زودی )کند نيمی از ترياک و ھيرويين جھان را توليد می(ھا در ھلمند جايی اين نيروه اشغال افغانستان و جاب

ھای مافيايی امريکا و انگليس  گراف توليد ترياک از ھشت ھزار تن در سال باال رفت و کنترول آن در دست کمپنی

مريکايی ھا بی ھا  که در اشغال عراق از نفت آن کشور به وسيله ا انگليس. با سيا و انتلجنس سرويس قرار گرفت

ھا  به اين خاطر امريکايی. کوشند انتقام آن را با کنترول مواد مخدر ھلمند از آنان بگيرند نصيب شدند، حال می

کنند که در گرمسير و مارجه مستقر شوند و لوای تازه نفس شان را که عنقريب وارد افغانستان می شود   کوشش می

 مليارد دالری که ۴٠٠با آن ھم از . تقال ترياک را به غرب افغانستان بگيرندجا سازند و گلوگاه انه ھم در ھلمند جا ب

 درصد ديگر آن ۴٠ھا و   درصد آن را انگليس۵٠آيد، حدود  اکنون ساالنه از فروش ترياک و ھيرويين به دست می

ی بگرام به اروپا و روزانه به طور اوسط بيش از نيم تن ھيرويين از ميدان ھواي. می نمايندھا تصاحب  را امريکايی

 . شود امريکا برده می

: ھا  قرار دارند، عبارتند از ھا و انگليس ھفت نفر قاچاقچی مھم مواد مخدر که در کار مشترک با امريکايی   

کرزی، عـارف نورزی معاون قبلی ولسی جرگه، مال  ولی کرزی رييس شورای واليتی قـندھار و برادر حامد احمد

نيم تن  و دفتر او نهۀ ھا از زيرخان انگليس(ی مال نسيم آخند که عضو مشرانو جرگه است   محمد برادرزاده شير

واليت ھلمند که در تجارت و ۀ ، حاجی عزيزهللا يک تن از ساکنان موسی قلع)ترياک و ھيرويين به دست آوردند

که انحصار سمنت » کمپنی انويست افغان«کرزی است و در گروه  گذاری دوست و ھمکار نزديک محمود سرمايه

ترين سھامدار اين   سھم به ارزش ھفت مليون دالر بزرگ٧٠پلخمری و زغال سنگ را در دست دارد، با داشتن 
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خواست باز ھم با  قلعه آورد و می برق کجکی را به موسی» پول شخصی«ًاين قاچاقچی قبال با . باشد کمپنی می

قلعه را قيرريزی کند که درگيری طالبان درين   کيلومتری ميان گرشک و موسی١٣٠ۀ جاد» پول شخصی«

واليت ھلمند است؛ ۀ ولسوالی شدت يافت و اين کار راکد ماند؛ حاجی آدمجی که از دو پا فلج و از ولسوالی ناو

باشد و ترياک و ھيرويين فرستاده شده از ھلمند را به  حاجی جمعه که در نيمروز و در کنار مرز ايران مستقر می

واليت زمينی داده شد که در آن قصری اعمار کرده ۀ برای اين قاچاقچی در کنار مھمانخان. کند یايران صادر م

نيم تن  و ھا تالشی شد، اما او چون مال شيرمحمد آخند خام نبود که نه است و باری منزلش توسط امريکايی

حاجی . ھا نيامد امريکايیمنزلش پنھان نمايد، درين عمليات چيزی به دست ۀ ترياک و ھيرويين را در زيرخان

 به ءحاجی بشر که بنا. چند صد تنی ترياک و ھيرويين در اندونيزيا دستگير شدۀ جمعه چند روز قبل با يک محمول

ھا دستگير و به امريکا انتقال يافت، پادشاه  دليل نامعلومی از ولسوالی ميوند واليت قندھار توسط امريکايی

اش تمويل و تسليح نمود و گفته  ًالبان را ظاھرا با پول و سالح شخصیوی بار اول ط. ھيرويين منطقه بود

ترين مافيای مواد مخدر  الذکر از معروف افراد فوق. آی معرفی کرده است اس شود که او مالعمر را به آی می

  . آيند جنوب به حساب می

ًصوصا بدخشان از دومين  يا در شمال کشور نيز درين چند سال زرع مواد مخدر در سطح بااليی قرار داشت، مخ

مواد مخدر بدخشان و در مجموع شمال از طريق تاجکستان به . سومين واليات مولد مواد مخدر به حساب می آيد

ھا  قاچاقچيان مشھور درين عرصه عبارتند از بشير چاه آبی که در کنار دريای آمو مدت. روسيه و اروپا می رسد

ر را تأسيس کرده بود؛ زلمی مجددی که از بدخشان و اکنون وکيل در ولسی با برادرانش پايگاه ارسال مواد مخد

جرگه می باشد؛ اکثر قومندانان جمعيت در بدخشان و تخار؛ فوزيه کوفی وکيل بدخشان در ولسی جرگه که با افراد 

زخم خانواده اش به اين تجارت مصروف است و باری به اين خاطر برادرانش درگير و خودش در راه بدخشان 

پيرم قل که از قومندانان دوستم . جنرال داوود داوود نيز سھمش را از پول مواد مخدر به دست می آورد. برداشت

و عضو ولسی جرگه است،  دست درازی در قاچاق مواد مخدر در تخار دارد و دھھا قاچاقچی خرد و کوچک ديگر 

  . نيز ازين طريق در شمال نان می خورند

در شرق . جھادی دارندۀ لح بيشتر به اين کار آلوده می باشند، زيرا اکثر آنان سابقدرين سمت نيروھای مس

ًافغانستان گرچه درين يکی دو سال زرع مواد مخدر توقف کرده، اما کارخانه ھايی برای توليد ھيرويين، مخصوصا 

ند، تا جاييکه حيوانات اين کن ھا يکجا کار می باشد و قاچاقچيان افغانی و پاکستانی درآن جا میه در شينوار جاب

  .نوشند، نيز معتاد شده اند چرند و آب ترياک را می منطقه که در کنار اين کارخانه ھا می

 درصد اقتصاد افغانستان را پول ترياک ۴٠ھا به توليد ترياک مصروف اند و   درصد خانواده١۴ در افغانستان 

 ھزار طفل را در ۶٠ ھـزار زن و ١٢٠ و ھـيرويين اند که نيم مليون نفر معـتاد به ترياک و يک. دھد تشـکيل می

  . ھزار معتاد وجود دارد٧٠تنھا در کابل . گيرد بر می

ای جھت جلوگيری از زرع و توليد ترياک و تداوی  ترين بر نامه  که غارتگران خارجی کوچکست اين در حالي

ھای اروپايی تالش  با اين حال امپرياليست. رود ال میمعتادان در افغانستان ندارند، لذا روز تا روز گراف معتادان با

 .دارند که زرع اين ماده را در افغانستان قانونی سازند

ًھا، طالبان و القاعده، جنگساالران جھادی و اعضای ديگر دولت کرزی اکثرا به اين توليد  ھا، انگليس    امريکايی

کنند که بر مزارع کوکنار زھرپاشی خواھند کرد، ولی   میخايی ھا دندان ًو قاچاق مصروف اند و ظاھرا امريکايی

معلوم است که . ھا دست به چنين کاری نزنند کرزی باعث آن شده است که امريکايی ھای حامد مخالفت
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گريد، اما  دھند و خود ازين بابت زار زار می پشقل ارزش نمیۀ ھای ديگر کرزی را به انداز ھا در زمينه امريکايی

ھا در ميان نباشد، ھمين  اگر پای منافع امريکايی!! تواند ھا شده می او به آسانی مانع سمپاشی امريکايیدرين زمينه 

دوصد مليارد دالر برای خيرخواھی ۀ فردا دست به چنين کاری خواھند زد، در حالی که آنان ھرگز از سود ساالن

 . چاق ترياک افغانستان قرار دارندھا سالھاست که در رھبری توليد و قا امپرياليست. گذرند جھان نمی

ھای  ترين مدارک کمپنی  مليون معتاد در جھان وجود دارد و اين يکی از پر منفعت۴٠ تا ٣۵   امروز از 

ی که يکی از عوامل اصلي. شود ذاری میگ امپرياليستی است که ساالنه از طرق مختلف بر آن ملياردھا دالر سرمايه

خواھند طالبان درين واليت شکست بخورند، در کنار  پردازند و نمی  طالبان میھا در ھلمند به تقويت انگليس

باشد که اگر طالبان درين واليت  داشتن زرع ترياک می ھای آسيايی آنان و ھمقدمی با امريکا، زنده نگه سياست

 به شدت به زيان ھا خواھند خواست که بايد بر ضد زرع ترياک اقدام کنند، چيزی که نابود شوند، ھمه از انگليس

 .باشد آنان می

ۀ جامع«ھای اشغال و حضور  »موھبت«   زرع، قاچاق و گسترش اعتياد در افغانستان و جھان يکی ديگر از 

نويسند و گناه آن را به  يک کلمه ضد آن نمی» مدنیۀ جامع«باشد، چيزی که طرفداران  در افغانستان می» جھانی

جھانی ۀ در چنين مواردی ميان دولت افغانستان و جامع(اندازند  می) انستاندولت افغ(پاک ھميشگی شان  گردن لته

ھا زن و مرد ھموطن ما و  ھا را با اعتياد مليون و به اين صورت حريم منافع امپرياليست) شوند شان مرز قايل می

  .کنند ھا معتاد روی زمين، پاسداری می مليون

  :فقر و بيکاری
در صورتی که استثمار و ارزش . تواند و ارزش اضافی به حياتش ادامه داده میداری فقط با استثمار  سرمايه 

جان ۀ توليد ارزش اضافی جز مکيدن شير. آيد داری به صدا در می اضافی از ميان برود، ناقوس مرگ سرمايه

وز کرده ھا به افغانستان تجا ھا و انگليس زحمتکشان چيز ديگری نيست و به خاطر اين مکيدن است که امريکايی

  . کنند ھا نيز به چنين مکيدنی اشتھا پيدا می اند و اينک روز تا روز  فرانسوی

 تجاوزگران به فوريت سياست بازار ۀھا به افغانستان و استقرار دولت مزدور زير ساي با تجاوز امپرياليست   

 دوباره داشت، يکباره راکد شده، ھای توليدی کشور که قابليت ترميم و توليد  گذاشته شد و تمام بخشءآزاد به اجرا

ھای ايرانی، پاکستانی، ھندی، چينی،  با اين سياست افغانستان به محل تجارت بنجل. اکثر کارگران بيکار ماندند

نجاری، . ًبند مانده يا کامال سقوط کرد ی نيمه ئی و حرفکوريايی، روسی و ترکی مبدل گشت؛ بخش صنايع دست

ديگر صنايع دستی سخت ضربه خورد و چون ۀ بافی و چندين رشت ، چرمگری، قالينبافی خياطی، آھنگری، پشمينه

فشار زمينداران مسلح بر دھقانان . گشت کار توليدی ديگری وجود نداشت، لذا ھر روز به خيل بيکاران افزوده

ن و ترکمنستان، ايرا(ھای غله  زمين و کم زمين، وارد شدن غله از کشورھای مجاور و تسخير مارکيت بی

، زرع مواد مخدر، )خود را در بازارھای افغانستان خالی کردۀ ھای ناکارآمد چند سال ًمخصوصا پاکستان که ذخيره

ھای مسلح در سی سال گذشته در دھات به وجود آورده اند،   ھايی که گروپ توجھی به آب، بند و انھار، ناامنی بی

ی موازی به رشد جمعيت تھای زراع وجه به توسعه زمينھای افغانستان، عدم ت پايين بودن نرخ غله در مارکيت

ھای  ھا سبب ورشکستگی خانواده ی افغانستان برای امپرياليستتاھميت بودن توليد زراع روستاھا و باالخره بی

  .بسياری در دھات شد

ه شھرھا لشکر اين فراريان که به اميد کار ب. ھا به خارج و بخشی ھم به شھرھا رو آوردند ای ازين خانواده  عده
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از سوی ديگر کارگران پاکستانی، ھندی، ايرانی و نيپالی بازار کار . کشيدند، بر خيل صدھا بيکار ديگر افزودند

ھای ساختمانی، چاپ و نشر و ترميم موتر  ًافغانستان را تسخير نمودند، مخصوصا کارگران پاکستانی که در بخش

کاال، بازارھا را دربست به ديگران ۀ گونه که رژيم مزدور در زمينبيشترين کار کارگران افغان را ربودند و ھمان

داران مزدور و بورژوازی حاکم نه به خاطر حسن  سرمايه. بخشيد، بازار کار را نيز تسليم کارگران بيرونی کرد

 را به نظر به اين کارگران، که به خاطر مزد کم، گوش به فرمان بودن، ماھر بودن و به شکلی گروگان گرفتن آنان

بيکاری مفرط باعث فرار  ھرچه بيشتر نيروی کار جوان ما . کار گماردند و اين ھمه کارگر افغان را بيکار کردند

ھا ازين بيکاری  امپرياليست. باشد به ايران و پاکستان گرديد، فراری که با قتل، غارت، توھين و تحقير ھمراه می

 . سازند  اردو، پوليس و امنيت جذب کرده، گوشت دم توپ میسود برده، جوانان زحمتکش را با پول ناچيزی به

بين چھار تا پنج مليون !! ھا مساعد شده است برای افغان» فرصت طاليی«ھا که  امروز با تجاوز امپرياليست   

کنند و افغانستان در ميان فقيرترين شش کشور   درصد مردم زير خط فقر زندگی می٧٠باشند؛  نفر بيکار می

سازد، به خاطر   درصد اقتصاد کشور را پول مواد مخدر می۴٠دوم  قرار دارد، بيش از ۀ  آخر در ردجھان از

 والدت ھنگامھای صحی روزانه بيش از شصت مادر  ھاست و عدم دسترسی آنان به کمک فقری که دامنگير توده

 و بادغيس علف و برگ ميرند، مردم در غور  طفل کمتر از پنج سال می۶٠٠دھند و روزانه بيش از  جان می

خورند، فقط شش درصد مردم به برق و آب آشاميدنی صحی دسترسی دارند، دو مليون کارگر افغان در  درخت می

نيم مليون ديگر در پاکستان به فروش نيروی کار شان اشتغال دارند، بيش از ھفتاد درصد مردم  و ايران و يک

 درصد زنان ۶٠تغذی مبتال اند،   در صد اطفال به سوء۵٠ بيش از کنند، نيم دالر زندگی می و روزانه با عايد يک

مرض توبرکلوز دارند و يک مليون و ششصد ھزار نفر به مرض زردی سياه مصاب اند، حداقل روزانه دو زن 

در حالی که دالالن سرمايه، مافيای مواد مخدر، مشاوران خارجی و از غرب کنند،  خودکشی و يا خودسوزی می

ستخبارات بيرونيان، رھبران ھا، وکيالن، رؤسای انجوھا، جواسيس و وابستگان به ا وزيران، معينان، والیھا،  آمده

به اين صـورت . ندانان جھادی وغيره ماھانه از پنج ھزار دالر تا يکصـدھـزار دالر و بيشتر از آن عايـد دارندو قوم

ی چنان افزايش يافت که در تاريخ کشور ما وجود نداشته و با تجاوز غارتگــران ســرمايه به افغانستان، تفاوت طبقات

فقر و سرمايه را دريای خونينی از . گردد ی خاصی بيشتر متمرکز میا روز تا روز تمرکز سرمايه در دستان عده

ر ھا عليه تجاوز و اشغال د وفانی تودهط فقط انقالب پرولتاريايی و قيام سازد و کشی از ھم جدا می استثمار و بھره

 . ھايی مھر پايان بگذارد تواند بر چنين تجاوز و اشغال کشور ما و کشورھای ديگر جھان می

 

  کالم آخر
داری است و با انحصار، صدور سرمايه، اليگارشی مالی، تشکيل   سرمايهۀ مرحلباالترين امپرياليزم به عنوان   

 ۀاين دوران که آخرين مرحل. گردد یداران و تقسيم مجدد جھان مشخص م المللی سرمايه ھای بين اتحاديه

گردد، اما مالکيت بر  داری و دوران احتضار سرمايه است، توليد به صورت گسترده در آن اجتماعی می سرمايه

، با ھيچ اعالن و انتشاری و )جھانیۀ جامع(اين تضاد با ھيچ نام و لقبی . شود وسايل توليد خصوصی و فشرده می

گردد که يا توليد  اين تضاد زمانی حل می. نتقادی جز انقالب پرولتاريايی حل شدنی نيستباالخره با ھيچ ريفورم و ا

از جايی که تبديل توليد . اجتماعی به توليد خصوصی و يا مالکيت خصوصی به مالکيت اجتماعی مبدل گردد

اما . ين تضاد حل شوداجتماعی به توليد خصوصی ناممکن است، پس بايد مالکيت بر وسايل توليد اجتماعی گردد تا ا
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ھای  انحصارگران سرمايه که تمام ابزار سرکوب را در اختيار دارند، شب و روز با تبليغات از موفقيت

داری را کاراترين نظام و حاکميت  ھای جديد شان صحبت کرده، نظام سرمايه داری و ريفورم سرمايه

دھند،  ھای جھانی را فريب می زاران خدعه و نيرنگ تودهکنند و با ھ ناپذير تبليغ می داران را ابدی و تغيير سرمايه

ھا در رھبری  گذری کمونيست  فقط با از جانکهلذا مقابله و مبارزه جھت سرنگونی امپرياليزم کار آسانی نيست 

 . گردد قيام عظيم و انقالبی زحمتکشان ممکن می

داری بعد از  سرمايه داری و نيمه مايهھای بورژوازی و مزدوران دالل آنان در کشورھای سر   تالش تيوريسن

بندان امريکا آن را آغاز تاريخ سياسی،  ھا و قالده ًمخصوصا يازده سپتامبر که تيوريسن(فروپاشی اتحاد شوروی 

جھانی و تغيير در خصلت امپرياليزم، » نظم نوين«، مبنی بر اعالم )نامند اجتماعی و اقتصادی نوين جھان می

ھا تغييری به وجود  ناميده، در حالی که نه تنھا در ماھيت امپرياليست» عصرحجری«باور تيوری امپرياليزم را 

ای را که  له پنج مشخصهأبرای اثبات اين مس. يش يافته استنيامده، که درندگی آنھا نسبت به گذشته، بار بار افزا

ۀ  باالترين مرحل مپرياليزم به مثابها«ياليزم در ھا و رھبر پرولتاريای جھان برای شناخت امپر لنين پيشوای بلشويک

  :گيريم فورموله کرده، در شرايط کنونی به ارزيابی می» داری سرمايه

  :  تمرکز و انحصار–١

ترين ابرقدرت استثمارگر جھان عرض  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، اياالت متحده امريکا به عنوان بزرگ

، ايتاليا، کانادا، المانانگليس، فرانسه، جاپان، (ھای تابع آن  يستوضعيت جديد برای امريکا و امپريال. اندام نمود

المللی برای اين کشورھا بيشـتر   گسترش انحصارات امپرياليستی را در داخل و در سطح بينۀزمين) ھالند و اسپانيا

 آن را ،»شفرون«در برابر حـريفان ورشکسته شد و کمپنی » يونوکال«کمپـنی مشھور . از قبل ھمـوار سـاخت

ميانه تاب نياورد و توسط  آسيایۀ ھای نفتی در حوز در مقابل غول» قز پترو«کمپنی کانادايی . باره قورت نمود يک

با قورت کردن پتروقز، کمپنی نفتی چينی به ده .  مليارد دالر خريداری شد۴.٨چينی به قيمت » CNPC«کمپنی 

انگليسی، فرانسوی و ايتاليايی در يک کمپنی بزرگ سه کمپنی فروش تسليحات . غول بزرگ نفتی جھان پيوست

دو کمپنی خدماتی امريکايی در برابر حريفان . سازد  کشور جھان را مسلح می۴١ھای  ادغام شدند که امروز ارتش

ھای فراوانی وجود دارد  درين مورد مثال. ھا را در کنترول خود بگيرد چنان شکست خورد که دولت مجبور شد آن

ھای بزرگ ھمچنان به بلعيدن کوچکترھا ادامه  سازد که کمپنی گنجد و ثابت می اين نوشته نمی ۀکه در حوصل

داری ھمچنان پابرجا باقی  ھای استثمارگر در داخل کشورھای بزرگ سرمايه عالوه بر اين که کمپنی. دھند می

ھا  قورت کردن و ورشکستگی آنۀ تر نمود و به اين ترتيب در پروس ھا را چاق و چاق  نود آنۀمانده، تغييرات دھ

شود که با تمام تالش  نود روشن میۀ با اين تمرکز و انحصار بعد از دھ. ترين تغييری به وجود نيامده است کوچک

نبوده و با اين مشخصه، دوران » عصر حجری«ھای مزدور بورژوازی ھنوز ھم امپرياليزم اصطالح  تيوريسن

  .دھد تر از دوران لنين به تمرکز و انحصار ادامه می  قھریامپرياليزم نه تنھا به سر نرسيده، که

  : صدور سرمايه– ٢

داری انحصاريست، نه تنھا تا ھنوز پابرجاست،  سرمايهۀ صدور سرمايه به جای صدور کاال که دومين مشخص 

. ه داردتر از گذشته ادام ھا، اين صدور پر  حجم ھای تابع آن ھای بانکی و کمپنی که با اضافه شدن سرمايه

کنند و به  ھا را کنترول می ھای امريکايی و اروپايی در بيشتر کشورھای جھان بخش بزرگی از سرمايه بانک

ھا مورد ديگر  ھای بسياری از جمله نفت، گاز، آھن، يورانيم، اسلحه و ده گذاری در بخش انتقال پول و سرمايه

اد شوروی و شکستن اقتصاد بروکراتيک کشورھای اقمار ھای امپرياليستی بعد از فروپاشی اتح کمپنی. پردازند می
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شرق آسيا مساعد ساختند و بازارھای  صدور سرمايه را به اروپای شرقی، آسيای ميانه، قفقاز و جنوبۀ آن، زمين

ھای جھانی که در کنترول  ھای صادراتی بانک باز پذيرای سرمايهۀ ًچين و شوروی سابق تماما با سين

ھا سرازير گشت و توأم با آن رقابت بر سر تسخير  ای به جيب اين کمپنی سودھای تازه. دندھاست، ش امپرياليست

ميانه  کمپنی مشھور امريکايی آرامکو بيش از ده مليارد دالر بر نفت آسيای. ھای اين مناطق آغاز گشت ثروت

 دالر بر نفت ايران کمپنی توتال فرانسوی به ارزش دو مليارد. جيحان را کشيدۀ گذاری کرد و لول سرمايه

نيم مليارد دالر بر معدن مس عينک در کشور ما  و با مبلغ سه» MCC«گذاری نمود، کمپنی چينی  سرمايه

. اما اين صدور سرمايه به اين معنی نيست که درين دوره صدور کاال متوقف شده باشد. گذاری کرد سرمايه

ط فروشندگان تسليحات به سراسر جھان  ارسال ًھای بزرگ سالح و مھمات تماما به شکل کاال توس محموله

 .سازد گردد، اما صدور پول ھمچنان شکل مسلط استثمار امپرياليستی را می می

  : اليگارشی مالی– ٣

اين ادغام در بسياری از کشورھای . صنعتی استۀ بانکی و سرمايۀ امپرياليزم، ادغام سرمايۀ سومين مشخص 

المللی پول و بانک انکشـاف  بانک جھانی، صندوق بين( سه بانک بزرگ دنيا .داری به اتمام رسيده است سرمايه

ھای بروکراتيک و  شکستن سرمايهۀ ھا در تمام کشـورھای جھان گسترده است، وظيف ھای آن که شـاخه) آسيايی

داری و  داری، سرمايه ايجاد بازار آزاد را به عھده دارد که بايد چنين ادغامی را در کشورھای نيمه سرمايه

ھا  گردد، به ھمان پيمانه اين بانک تر می داری امپرياليستی بيشتر و فشرده ھرچه سرمايه. مستعمره عملی سازد

امروز در جايی از جھان نيست که امپراتوری پولی اين . دنگير ھا را بر دوش می نقش رھبری مؤثرتر سرمايه

امپرياليزم امروز از ھر ۀ اين مشخص. را نداشته باشدکننده  ھا نقش ھدايت ھای آن ھا در چرخاندن سرمايه بانک

 ١۵رود تا امپراتوری جھانی سه بانک که در ھر يک اياالت متحده امريکا بيش از  زمانی متبارزتر بوده و می

  .درصد سرمايه دارد، اليگارشی جھانی را تکميل نمايد

  : اتحاد جھانی سرمايه داران– ۴

اين اتحادھا به ھماھنگی و . داران است  اتحادھای جديد سرمايهچھارم امپرياليزم، تشکيلۀ مشخص 

ھای  داری در حوزه ھای سرمايه ھای معين، تضاد ميان کمپنی گذاران جھانی در زمان ھای سرمايه ناھماھنگی

 .گيرد مختلف صدور سرمايه، تسخير منابع زيرزمينی و تصرف بازارھای جھان رابطه می

ھای بورژوازی، جھانی سازی  د ميالدی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، تيوريسننوۀ با اينکه در آغاز دھ   

تبليغ کرده، نظم نوين را خوشبختی بشريت و شکوفايی » اميال امپرياليستی گذشته«امپرياليزم امريکا را مغاير 

پاشی کاھش نيافت، که ھای امپرياليستی نه تنھا بعد ازين فرو سرمايه برای جھانيان ناميدند، اما تضاد ميان کمپنی

ی ه ئمنطقۀ که ميان امريکا، کانادا و پانامه به وجود آمد، اولين اتحادي» نفتا«ۀ اتحادي. روز تا روز بيشتر حدت گرفت

ًاست که در براعظم امريکا برای تسلط بيشتر بر بازارھای اين قاره شکل گرفت، مخصوصا که امريکا در تشکيل 

  .ست خوردبازار مشترک براعظم امريکا شک

 اتحاد شانگھای که متشکل از چين، روسيه، قزاقستان، ازبکستان، قرغيزستان و تاجکستان است، اتحاد نيرومند 

. داران امريکايی و اروپايی در آسيا به وجود آمد ديگری در جھان است که در مقابله با گسترش نفوذ سرمايه

داران اين دو   و مواد مخدر افغانستان که اتحاد سرمايهھای نفت عراق اختالف ميان انگليس و امريکا بر سر چاه

ھای فرانسوی با امريکايی که از يک طرف پای  ًنازکی قرار داده، متقابال نزديکی کمپنیۀ کشور را در مرحل

کشی مشترک  داران اين دو کشور در بھره کشاند و مترادف با آن سرمايه ھای آسيا می فرانسه را در بحران
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بگذريم ازين که . گذارد گيرند، جدايی و اتحاد ديگری را به نمايش می خليج قرار میۀ مند حاشيکشورھای ثروت

ھای امريکايی چون ايربس، ترينادو، کمپنی تسليحاتی  ھای فرامليتی اروپايی که در تقابل با کمپنی کمپنی

»MBWA «دھد که بار ديگر  ن میاتحادھای جديد نشا. باشند ًوغيره قبال شکل گرفته، در جای خود باقی می

گيرند که ماھيت  داری در اتحادھای جديدی قرار می ھای مختلف سرمايه داران بر سر منافع شان به گروپ سرمايه

به نمايش » گلوباليزيشن«و » جھانی سازی«، »دنيای آزاد«، »نظم نوين«ھا را در بعد از اعالن  امپرياليستی آن

پرياليزم نه تنھا به سر نرسيده، که روزگار کنونی اتحادھايی در حال شکستن دھد که دوران ام گذارد و نشان می می

داری رابطه  اين روند به نيت افراد و اشخاص در دنيای سرمايه. ھايی در حال شکل گرفتن است و وحدت

اموزون ماھيت امپرياليزم برای چاپيدن جھان به دشمن شدن دوستان و متحد شدن دشمنان ديروز با رشد ن. گيرد نمی

ھای معينی نياز دارد، چيزی که ما امروز در اتحاد چين و روسيه و دشمنی انگليس و امريکا به  سـرمايه در زمان

 .   بينيم روشنی می

   : تقسيم مجدد جھان- ۵

. ھا با صدور سرمايه و تسلط بر مواد خام، بازار و نيروی کار ھميشه در رقابت قرار دارند امپرياليست

اما رشد سرمايه به صورت . گردند ھای معين بر بخش عظيمی از جھان مسلط می ای معينی در زمانھ امپرياليست

گردند که به اين  تر ساخته و خواھان سھم بيشتر در سود جھانی می ھای نامسلط را قوی متواتر، امپرياليست

ھای جھانی به راه  نگً عموما جمجددبرای تقسيم . افتد ھا ضرورت می جھان ميان آنمجدد صورت به تقسيم 

ور  ھا قبل از آن که جنگ جھانی را شعله اين رويارويی). دو جنگ جھانی بر سر اين تقسيم اتفاق افتاد(افتد  می

ھا، تشکيل  ھای محدود، ميانجيگری نشينی و پيشروی ھای محدود، عقب ھا، جنگ سازد، با باج دادن و باج گرفتن

. اندازد، کاری که ھمين اکنون در سطح جھان جريان دارد  تعويق میاتحادھای جديد وغيره جنگ جھانی را به

ھای شان به دست آورند و به اين  گذاری ھا تالش دارند که موقعيت دلخواھی را در جھان برای سرمايه انگليس

ن چين و امريکا تصميم دارند در کشورھای افريقايی جانشي. کنند خاطر در پاکستان خالف منافع امريکا عمل می

امريکا تالش دارد که روسيه را به محاصره کامل بکشد، در مقابل . ھای فرانسوی شوند ھای کمپنی گذاری سرمايه

ھا به دفاع از مناطق بسيار مھم  روس. کند روسيه برای شکستن اين محاصره دولت ازبکستان را تقويت می

دھند که باالخره با   شدت گوشمالی میاوستيای جنوبی و ابخازيا، گرجستان را که وابسته به امريکاست، به

ًھا رسما  امريکايی. شوند که نيروھای شان را از گرجستان خارج نمايند ھا حاضر می  فرانسه، روسگری ميانجی

 . کنند نمايند که در اوستيای جنوبی منافع خاصی دارند، به اين خاطر از آن حمايت می اعالن می

ھای پا به دوران مانده است که از تسلط امريکا بر کل جھان سخت  ليستخواھی امپريا سھمۀ ھا مقدم تمام اين

ھای شورای  در بسياری از فيصله. کنند ھای پيرو آن را درک می باشند و نيات امريکا و امپرياليست ناراضی می

 که اين باشد و کسی باور ندارد ًامنيت، رويارويی چين و روسيه با امريکا، انگليس و فرانسه کامال مشھود می

ود برای تقسيم جھان را به ھای محدود يا نامحد مدت حفظ گردد و اينان بار ديگر جنگ وضعيت بتواند حتی در ميان

ھا با در نظرداشت تجارب ديروز شان به آسانی  اين را از روند تقابل و تضادھای امروز امپرياليست. ندازندراه ني

ھا ازين بابت نه تنھا تغييری به وجود نيامده، که ولع ھر يک  اليستبه اين خاطر در ماھيت امپري. توان حدس زد می

را که از » جھانیۀ جامع«ھا برای قورت کردن جھان به نحو چشمگيری افزايش يافته است و بايد مفھوم لقب  آن

ھای خونخوار و  ھای بورژوازی در سطح جھان به امپرياليست سوی مزدوران سرمايه در کشور ما و تيوريسن

خصلت امپرياليزم تغيير ناپذير است و اين را بحران اقتصادی که از . غالگر داده شده است، به خوبی درک کرداش
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ثير درآورده و آن را وارخطا ساخته است، يکبار ديگر اام سرمايه داری را سخت زير تچند ماه به اينسو سراسر نظ

ًصوصا کارل مارکس در مورد نارسايی ھای ثابت می سازد و ھمچنان صحت گفته ھای رھبران پرولتاريا، مخ

  .سرمايه داری را به روشنی به اثبات می رساند

 اثر جاودان و فناناپذيرش با قاطعيت نوشت که نظام »سرمايه« او به عنوان بنيانگذار علم رھايی پرولتاريا در 

 گز قادر نخواھد شد به سرانجامی است که ھر ھای سرمايه داری پر از کشمکش، نزاع، دروغ و گلودری ھای بی

توليد درين کشورھا فقط با منافع . ھا را در می نوردد، بگيرد عـنوان نظام کارا، جلو بحران ھايی که ھر از گاه آن

سرمايه داران ميزان می گردد، نه ضرورت ھا، لذا گاه اين درجه تا حدی بلند می رود که بازارھا ازجذب شان 

اين سرنوشت محتوم اين نظام ھاست که بايد ھر از . ھا می رسد ن به سراغ آنماند و اينجاست که بحرا عاجز می

ھا جز بيکاری بيشتر کارگران و کاھش مزدھای  آنۀ ھايی را تجربه کنند و  نتيج گاھی از درون چنين بحران

مودن ھای بزرگ به بلع ن ًھای نسبتا کوچک توليدی ورشکست شده، بنگاه زحمتکشان چيزی نخواھد بود و بنگاه

  . بندد ھا کمر می آن

ھا و توليد  ھا، رقابت ھمان ناھنجاری ھا، بی برنامگیۀ    بحران کنونی که نظام امپرياليستی را فرا گرفته، نتيج

ھای ساختمانی  ھای کمپنی چنين توليدی در بخشۀ ھای بورژوازی آن را نتيج لجام گسيخته است که حداقل تيوريسن

ھا با پرداخت سود به دست آورده و چون توان  ھای کالنی را از بانک ھا پول اين کمپنی. دانند در اياالت متحده می

 به داليل بسياری درين دوره کمتر شده، لذا نه تنھا به فروش نرسيده، که توان پرداخت ءھا بنا خريد اين ساختمان

قادر به پرداخت پول برای ھای قدرتمندی در اياالت متحده  بانک. ھا را نيز از دست داده است سودھای بانک

ھای امريکاست، در  ھای ديگر توليدی نيست و به اين خاطر به طور نمونه سيتی بانک که از بزرگترين بانک بخش

 ھزار کارمند آن بيکار شده است و کمپنی موترسازی فورد در ٧۵چنان بحران و لرزشی قرار گرفته که تا حال 

رد دالر ضرر ديده و برخی از کارگرانش را از کار برکنار و دستمزدھا امريکا در مدت ھشت ماه بيش از سه مليا

عالوه بر  اين، سرمايه داران که ھميشه با فريب و نيرنگ پول به دست می آورند، از وضعيت . را پايين آورده است

ای دولتی که بر  مليارد دالر وارده را از بانکھ٧٠٠موجود سود برده، دولت امريکا را مجبور ساخته اند که خساره 

چون رھبران ھر دو حزب در امريکا و نمايندگان سنا . داران گرد آورده، جبران نمايد رويت ماليه دھی اين سرمايه

داران اند، لذا به زودی اين طرح را به تصويب رسانده، آنچه  و کنگره در آن کشور ھمه مديران اجرايی اين سرمايه

ار ديگر در خون توليد، بھره کشی و استثمار توليد سرمايه داری به جريان سرمايه داران ماليه پرداخته بودند ب

 .درين جا فقط کارگران آسيب ديدند. انداختند

   در امريکا ده مليون نيروی کار مطيع خارجی با مزد کمتر از امريکايی ھا کار می کنند و تعدادی از آنان در 

کنند و ھنوز ھم پروسه پذيرش اين نيرو از کشورھای ديگر  ا میبازار سياه با نرخ ارزان نيروی کار شان را سود

سازد، در حاليکه اگر نيروی کار آنان به کار  در امريکا جريان دارد و آن را نوعی برخورد انسانی وانمود می

تواند، در  سرمايه داران امريکايی نباشد، ھرگز چنين برخوردھای انسانی برای شان معنی و مفھومی داشته نمی

 .باشد مقابل ھمين اکنون در امريکا ده مليون بيکار وجود دارد و نرخ بيکاری در آن کشور شش درصد می

با تمام تبليغات و زرق و برق ظاھری آن جز » نظم نوين جھانی«بحران کنونی نظام امپرياليستی نشان می دھد که

ت، زيرا در ماھيت امپرياليزم تغييری رخ ھمان ناھنجاری که بايد به طور مستمر تھديد شان بکند چيز ديگری نيس

ھا  نمايند که فرشته خويی امپرياليست ھای بورژوازی و جواسيس وطنی شان تالش می نداده، با تمام اينکه تيوريسن

جاودانگی ببخشند،  اما چون در ماھيت استثماری و ۀ را با دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی شان جنب
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آبروتر ساخته،  ھا را بی غييری نيامده، که درنده خو تر ھم شده اند، اين بحران آناستعماری شان نه تنھا ت

ھای  ھا بار ديگر ناگزير شده اند که به صحت نظرات مارکس اعتراف کنند و موسيچه ًمخصوصـا که اين تيوريسن

  .  سازندنقاب آبرو و بی مند قلقله کردن شکست کمونيزم اند، بیه بيسواد وطنی ما را که سخت عالق

با ارزيابی اين بحران می توان به نتيجه رسيد که کارگران دنيای سرمايه داری نمی توانند، ھميشه آرام باشند و 

کار شان تضمين شده و برای اينکه به چنين آرامی و تضمينی برسند، جز مالکيت عمومی بر وسايل توليد راھی 

باشد و به اين  اری زحمتکشان و زايش انقالبات پرولتری میبحران يکی از عوامل مھم بيک. برای شان وجود ندارد

اين بحران نشان داد که باور به انقالب پرولتری و جاودانی بودن علم مارکسيزم . خاطر جھان به پايان نرسيده است

کار متجاوزان، ۀ ارزيابی باال از شيو. توان آن را ختم شده اعالن کرد از اصوليست که با ھيچ تيوری نمی

دھد که امريکا به صورت مترادف و موازی تا استقرار کامل نيروھايش در  ًصوصا امپرياليزم امريکا نشان میمخ

تقويت بورژوا ـ دالل که به عنوان مزدوران . زند به کارھای معينی دست می) دوران گذار(افغانستان و منطقه 

گانه و ارتش را در دست گيرند و با تعھد  ھا در ظاھر رھبری قوای سه جھانی چون مديران کمپنیۀ اصلی سرماي

رھبری » دموکراتيک«کامل به وطنفروشی در برابر اشغالگران زانو بزنند؛ برای رسيدن به قدرت از طريق 

العمری شان را با اين مزدوران مھر و  احزاب خاصی را نيز در اختيار بگيرند و قرارداد ستراتيژيک اشغال مادام

ای کودتا  ستان را از نظر آموزش نظامی و ايديولوژيک چنان پرورش دھند که با اشاره کنند؛ اردوی افغانءامضا

کند و سرکوب نمايد، تعداد آن را با تعداد مزدوران شان در اردو و کنترول ھمه جانبه باال ببرند و به اين تناسب آن 

ش دھند؛ قراردادھای مختلف ھای جاسوسی را از نظر کمی و کيفی پرور را مجھز سازند و ھمطراز با آن ارگان

 مدنی و ۀھای افغانستان را تکميل نمايند؛ مزدوران جامع اقتصادی را با دولت زير اسارت شان ببندند و خريد ثروت

ھا پايان دھند و بر آنچه منافع  ھا و گمرک حقوق بشر را بيشتر فعال سازند؛ به ھرج و مرج در مرزھا، ماليه

رسانند و چون جاپان، کوريا،  زده، دوران گذار را به پايان می» قانونی«مھر کرد،  ھا ايجاب می اقتصادی آن

ھای  ای فروگذار کنند، پروژه کشی کشور ما را لحظه تايوان و فليپين بدون اين که تارھای ھدايت، رھبری و بھره

 .     برند آسيايی شان را به پيش می

يت امپرياليزم، جھانی شدن، استثمار، اشغال، رقابت،    سازمان انقالبی افغانستان که درک روشنی از موقع

به «ۀ ھای خود را در نشري ھای جھانی و اوضاع داخل کشور دارد، مشی و موضعگيری ھماھنگی و ناھماھنگی

دانست که  خود میۀ به نشر رساند، ھمچنان اين را وظيف) تيوريک سازمان  -ارگان سياسی(شماره اول » پيش

ھای بورژوازی از اوضاع کنونی که ھمان دوران امپرياليزم   با توجه به تبليغات تيوريسن و ھوادارانش راءاعضا

ھا را با تمام شگردھای جديد شان بشناساند، چيزی که تا  است، آگاه سازد و بار ديگر مفھوم و عملکرد امپرياليست

دون  انديشه مائوتسه -لنينيزم  -ارکسيزمسازمان ما با اعتقاد خلل ناپذير به م. حد ممکن درين نوشته برآورده شده است

کشان جھان را در  ھا، خوشبختی مردم کشور خود و زحمت و ارزيابی اوضاع داخل و موقعيت امپرياليست

جنبش انقالبی ۀ سرنگونی امپرياليزم و انقالب پرولتاريايی ديده و با اين باور، اين نوشته را به انقالبيون جانباخت

  . دارد جھان تقديم میکمونيستی افغانستان و 

  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

 ١٣٨٧خزان 


