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  جنگ طبقاتی و اوليگارشی جھانی
اصل عمده در تحرک عده ای از تحليل گران حوادث سياسی جھان ھنوز به تيوری جنگ ميان ملل چسپيده و آن را يک 

توان کالً رد نمود و ممکن است جنگ  که تيوری جنگ ميان ملل و کشور ھا را نمی باوجودی. دانند تاريخ معاصر می

ھای تباه کن بين المللی بار ديگر دنيا را  به  سوی نيستی ببرد، اما جنگ طبقاتی در سطح جھانی قبالً آغاز شده که 

درين جنگ طبقات محروم و نادار جھان در .  ھم قرار داده استبا ئی رورا در روياطبقات استثمارگر و استثمار شده 

جنگ طبقاتی سرحد . مقابل طبقۀ دارا و غارتگر ثروت جھائی صف آرائی نموده و مبارزۀ ھمه جانبه را آغاز کرده اند

وليگارشی جھانی قرار  و بی رحمانۀ اه کشور ھا در زير ضربات خرد کنندۀنمی شناسد زيرا گروه ھای محروم ھم

ھمين فشار اوليگارشی .  فيصد مردم جھان را در زنجير بندگی کشيده اند٩٩يک فيصد طبقۀ استثمارگر، . دارند

اگر تحليل خود را بر مبنای جنگ طبقاتی در سطح . سازد استثمارگر است که طبقات محروم ملل را با ھم متحد می

 . آغاز شده است سوم جھانی قبالً واقعيت جنگجھانی پايه گذاری نمائيم، در 

 

 در سطوح ملی 

  بيشتر شده و خصومت و جنگ طبقاتی را ٩٠ و ٨٠فاصلۀ طبقاتی بر مبنای تقسيم ثروت در امريکا نسبت به دھۀ 

البته مغالطه نشود که . در سه دھۀ اخير، قشر دارا ثروتمند تر و طبقات زحمت کش نادار تر شده اند. تشديد نموده است

 کشورھای  فقير جھان سوم  کشور ھای جھان خصوصاً قايسه در سطح جھانی نيست که امريکا را در پھلوی ساير اين م

تداوم بحرانات اقتصادی سه دھۀ اخير در امريکا، گويای ادعای من . قرار دھيم و ارزيابی خود را بر آن متکی سازيم

 که ھنوز ھم خاتمه نيافته است، ميليون ھا مردم را در ٢٠١١- ٢٠٠٧ما به ياد داريم که بحران اقتصادی ساليان .  است

 مالی کوچک و متوسط ۀامريکا بيکار ساخت، صد ھا ھزار فاميل منازل خود را از دست دادند، ھزار ھا بانک و مؤسس

 ١٢ فيصد و در بعضی اياالت حتا از ٩م با آن بيکاری در مجموع  از أدر زير چرخ رقابت انحصاری نابود شدند و تو

اما در .   فيصد انقباض داشت٢.٩، ٢٠١۴نظر به آخرين گزارش، اقتصاد امريکا در  سه ماه اول سال . فيصد باال رفت

سسات مالی و بانک ھای متعلق به اوليگارشی در امريکا بيليون دالر مردم را غارت کردند ؤين وقت تعداد معينی از مع

ھمين قشر غارتگر از حمايت دولت و دستگاه ھای امنيتی برخور در واقعيت . که مورد بازپرس قرار گيرند بدون اين

اين گروه پول ھای غارت شده را . دار بوده اند تا کسی نتواند به آنھا صدمه وارد نموده و يا آنھا را به محاکمه بکشانند

  .  از امريکا خارج ساخته تا از پرداخت ماليه در امان باشند
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اين نارامی ھا تا حال پوشيده مانده اما . ی ھای اجتماعی و طبقاتی را سبب شده استنشيب و فراز حيات اقتصادی، نارام

گروه اوليگارشی امريکا از احتمال  تشديد جنگ طبقاتی باالخص در شھر ھای بزرگ و . سرانجام فوران خواھد زد

تعداد دسته ھای ضربتی طور مثال ه ب.  است و آمادگی ھای الزم را غرض رويائی با آن گرفته استقفصنعتی خوب وا

 مراتبه بيشتر شده است که اين خود نظامی شدن تدريجی ٢۵، ١٩٨٠پوليس با تاکيتک کماندوئی و نظامی نسبت به سال 

 ھای مردم  بار خانه٣٠٠٠، دسته ھای ضربتی پوليس ١٩٨٠در .  رساند امريکا را به اثبات می" تيکادموکر"حيات 

ھر روز منازل بيش از صد .   بار برای مردم مزاحمت ايجاد نموده اند٨٠٠٠٠ ضربتی  دسته ھای را کوبيدند، اما اخيراً 

دستگاه پوليس با لباس و تجھيزات .  فاميل در امريکا مورد حمله و تفتيش قرار می گيرد که بيشتر شان اقليت ھا اند

 بيليون ملکيت نظامی ۴.٣رزش دولت فدرال به ا. شود نظامی مجھز شده که از وزارت دفاع برای شان تدارک ديده می

را به دستگاه ھای پوليس تحويل داده است که اين خود نشانه ای از ترس اوليگارشی امريکا از تشديد  نبرد طبقاتی است 

  . که در کمين نشسته است

ی کار برد تاکتيک خشن بسنده نکرده، بلکه برای بروز احتمالی قيام ھای مردمی آمادگی مه اوليگارشی صرف با ب

درين محالت . در يک محل نا معلوم در ايالت ورجينيا،  شھرک ھای اعمار شده که شبيه به شھر ھای امريکاست. گيرد

شوند که برای مقابله با قيام ھای مردمی و جنگ ھای پاتيزانی  گروه ھای تازه نفس کماندوئی تحت تربيه گرفته می

مايه داری انحصاری خصومت طبقاتی را بيشتر دامن می زند و داند که سر اوليگارشی می. شھری آمادگی داشته باشند

يک تعداد صاحب نظران . سازد که سرانجام به نارامی ھای جدی اجتماعی منتھی خواھد شد طبقات نادار را فقير تر می

 وحشت که مردم به ادارات امنيتی آگاه ھستند زمانی. معتقد اند که تروريسم دولتی در حيات  امريکا حاکم شده است

اين تاکتيکی است که . شوند شود و به زودی تسليم می انداخته شوند، مقاومت و ارادۀ سياسی شان مضمحل می

 Pew(سسۀ تحقيقاتی پيو ؤ م٢٠١٣احصائيۀ ماه اکتوبر سال . اوليگارشی از مدت ھا بدينسو به آن متوصل شده است

Research Center (  ٢٠١۴آمار تاريخی اپريل ".  دولت امريکا اعتماد نداردچھار از پنج امريکائی به"نشان داد که 

 معتقد است که سياست ئیچھار امريکاھر از تن سه "اشاره می کند که ) Reason – Rupe(سسۀ ريزن روپ ؤم

دانند که سياست مداران  شان خود و يا نمايندۀ قشر اوليگارشی امريکا می  مردم امريکا خوب می". مداران شان فاسد اند

  .ند و خدمت گذار مردم نيستندباش

يکی از اھداف . رخطائی اوليگارشی، تجاوزات پی در پی امريکا به ساير کشور ھاستايکی از نمونه ھای ديگر و

که بحران  ھر زمانی.  مردم از مشکالت و بحرانات اجتماعی و اقتصادی در داخل استۀتجاوزات انحراف اذھان عام

در حقيقت سرکوبی در داخل و تجاوز به خارج . شود ليگارشی بيشتر متجاوز میاقتصادی و مالی شدت می گيرد، او

گيرد اين جاست که قيام ھای ملی و مردمی عليه امپرياليسم اوج می . جزء کارنامۀ سياه تاريخی اوليگارشی بوده است

مورد کاوش قرار می اين موضوع را بيشتر در سطوح منطقه ئی و جھانی . دا می کنديونبرد طبقاتی خاصيت جھانی پ

  . دھم

در اروپا وضع اقتصادی و اجتماعی حتا بدتر از امريکاست و جنگ طبقاتی درين قاره  عليه روش ھای نادرست گروه 

. ارقام بيکاری بيانگر واقعيت ھای جامعۀ اروپائی خواھد بود. اوليگارشی اروپا در چند سال اخير شدت يافته است

در :  در کشور ھای به اصطالح طراز اول اروپای غربی طور آتی ثبت شده است٢٠١۴بيکاری در سه ماه اول سال 

 ١٠.١٠ فيصد، در فرانسه ١٢.۶٠اليه ت فيصد، در اي١۵.٣٠ فيصد، در پرتگال ٢۵.٩٣ فيصد، در ھسپانيه ٢٧يونان 

وپای غربی به اين که ار وقتی.  فيصد۵.٢٠لمان ا و در ۶.٧، در برتانيه ٨.۵٠ فيصد، در ھالند ٨.٧٠فيصد، در سويدن 

نزديکی . حالت بد گرفتار باشد، ما حدس زده می توانيم که اروپای شرقی در کدام شرايط اسفبار و دردناک قرار دارد

 را به مراتب وخيم تر ساخته که حاال مردم ھا وضع اقتصادی و اجتماعی اين کشور اين قسمت  اروپا به اتحاديۀ اروپا
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احصائيه ھا در اروپا گويای بی اعتمادی مردم نسبت به . خورند  را می٩٠ از دھۀ  افسوس دھه ھای قبلھااين کشور

از يونان و دنمارک تا برتانيه مردم درجوش و خروش اند و عليه بی . نظام ھای سياسی شان و اتحاديه اروپائی است

يد اقتصادی اتحاديۀ  غضب مردم عليه طرح شدخصوصاً . دھند کفايتی نظام ھای مستقر نارضايتی خود را بروز می

در پارلمان آيرلند . اروپائی که نمايندگی از اوليگارشی اروپا می نمايد، به يک جنگ طبقاتی تماماً عيار مبدل شده است

مردم در آيرلند و جنوب اروپا از .  از اتحاديۀ اروپائی خدا حافظی نمايدهشود  که اين کشور برای ھميش کوشش می

شود به جان رسيده و  لمان بر ديگران تحميل میاضت کشانۀ اتحاديۀ اروپائی که ذريعۀ طرح ھای سخت گيرانه و ريا

سکاتلند در صدد جدائی از برتانيه است تا راه . حکومات خود را در قبولی چنين شرايط مورد سرزنش قرار داده اند

د بيکاری، پائين افتادن سويۀ زندگی مردم در اروپا حکومات خود را به ارتباط سطح بلن. مستقل از لندن را در پيش گيرد

. دھند و نظام ھای خود را خدمت گذار مردم و جوامع خويش نمی پندارند و زيربار رفتن امريکا مورد مالمتی قرار می

بر مبنای ھمين طرز ديد طبقات محروم اروپاست که  مبارزۀ طبقاتی درين قاره گسترش می يابد و تن لرزه ھا را در 

ھمچنان، ھمسوئی بعضی نظام ھای اروپائی با امريکا در تجاوزات به منظور غارت . شود ا سبب میاوليگارشی اروپ

پيمان تجاوز کار ناتو . ثروت و چپاول کشور ھای ضعيف و ناتوان نارضايتی وسيعی را در مردم خلق نموده است

ی عظيمی را در سطح جھانی باعث دھد که مصيبت ھا روش ضد انسانی اوليگارشی امريکا و اروپا را با ھم تلفيق می

  . شده است

  

  در سطوح منطقه ئی و جھانی

. سرحدات را درنورديده و موانع سياسی و مالی را با خشونت از سر راه برداشته است) Globalization(جھانی شدن 

ی بدون توقف می اين ميالن ھنوز ھم ادامه دارد و امپرياليسم جھانی با ھراس از عقب افتادن در رقابت ھای انحصار

رغم کشمکش ميان گروه ھای متعدد اوليگارشی که يک امر طبيعی در غارت ثروت ملی علی . نمايدکشد و ويران  می 

. ديگر عليه طبقات محروم جوامع نضج گرفته است شود، ھمکاری عميقی ھم ميان شان در حمايت يک کشور تلقی می

ما بحران مالی و . ثير تباه کن بر ساير گروه ھای ھمکيش داردأی تگروه ھای اوليگارشی می دانند که سقوط مالی يک

 مالی  ساير ۀسسؤ  مشاھده کرديم که چطور افالس چند بانک و م٢٠١١- ٢٠٠٨اقتصادی امريکا را بين ساليان 

 و  اند، خساره مند ساخت و اقتصاد سرمايه داری امريکاذا را که متعلق به فاميل ھای متنفسسات مالی و بانک ھؤم

در سطح جھانی ھم ھمين ھراس خلق شده است که بربادی اوليگارشی يک کشور مانند مرض . اروپا را متزلزل نمود

جھانی شدن سرمايه، سازمان ھای .  اوليگارشی را در ھم می کوبد و از پا می اندازدیساری ساير سازمان ھا

ازينرو گروه .  مشترک ساخته است، کتله ھای عظيم مردماوليگارشی را با ھم بافت داده  و منافع شان را در مقابل منافع

ھای اوليگارشی سعی می نمايند مسير جنگ ھای تباه کن را که خود و ديگران را می بلعد ماھرانه به سوی طبقات 

ما عقب نشينی روسيه  را در بحران اوکراين . محروم سوق دھند و ثروت خويش را از نابودی حتمی محفوظ بدارند

ه چطور پوتين با ھمه اخطار ھا و گزاف گوئی ھايش در زير فشار اوليگارشی روسيه به نفع امپرياليسم غرب ديديم ک

اکنون اوليگارشی روسيه جزء  سرمايه داری جھانی است که جنگ بين غرب و روسيه را به نفع خود . جا خالی کرد

  .نمی بيند

و قدرت يا زور ) Hard Power(قدرت يا زور شديد " ايداز دو روش استفاده می نم" دشمن"والستريت برای نابودی 

اولی به معنی تجاوز مستقيم و سريع به ساير کشور ھاست و دومی جنگ نيابتی و کودتا ھای  ).  Soft Power(ماليم 

ی والستريت  ھنوز از جنگ و تعرضات مستقيم نظامی به منظور انھدام نظام ھا. مورد حمايت امپرياليسم را در بر دارد

ين وقت می کوشد راه عھا دست نکشيده است، اما درخالف ميل و تسخير اراضی و غارت منابع طبيعی ساير کشور 
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يکی ازين طرق، به راه انداختن جنگ ھای نيابتی و کودتا ھاست . ھای کم درد تر و کم مصرف تر را ھم  سراغ نمايد

  . ه نموده ايم که مثال ھر دو را در عراق، ليبيا، سوريه و اوکراين مشاھد

 ٢٠٠١ سپتمبر ١١امپرياليسم تلفيق ھر دو روش  شديد و ماليم را حين تجاوز به افغانستان بعد از حادثۀ تروريستی 

بمباران سيستماتيک افغانستان .  يعنی تجاوز با استفاده از عمال داخلی: غرض انھدام نظام طالبی مورد استفاده قرار داد

 در خدمت »ائتالف شمال« به نام ی در شمال کشور باعث شد که گروھ نخبۀ امريکایتوسط امريکا و پا گذاشتن نيرو

باالخص منافقين جمعيت اسالمی و شاخۀ شورای نظار خدمات غير شرافتمندانۀ خود را در . امپرياليسم قرار گيرد

 خود گلم جم دوستم و حزب وحدت ھم جزء به اصطالح ائتالف شمال بودند که سر سپردگی. اختيار متجاوزين گذاشتند

در تعرض به افغانستان، اوليگارشی طالبان سرکش را از سر راه برداشت و زمينه . را به امپرياليسم به اثبات رسانيدند

 فراد و گروه ھای مزدور افغانامپرياليسم ا. را برای غارت و چپاول ثروت طبيعی افغانستان برای خود مھيا ساخت

وستم و حزب وحدت را با پول و مقام مکافات داد و افغانستان را به مانند شورای نظار، منافقين جمعيت اسالمی، د

سھم جواسيس و خاک فروشان . دزدان، جاسوسان و قاچاقبران سپرد و خود از عقب ادارۀ افغانستان را در دست گرفت

ردم ما را ساخت تا م يک اقليت ناچيز را بر سرنوست کشور مسلط  است و اوليگارشی عمداً  ھمه بيشترزشورای نظار ا

تجاوز و اشغال، امپرياليسم توانست سال  ١٣ زدر خالل بيش ا.  عذاب دھد و جنگ قومی و محلی را تشويق نمايدعمداً 

.  يک قشر طفيلی بورژوازی کمپرادور را در افغانستان خلق نمايد که اوليگارشی جھانی در آينده به آن اتکاء کند

رتاسر کشور وسيلۀ مناسبی برای پخش نفوذ اوليگارشی و استعمار جھانی  ھا در س». او. جی.ان«ھمچنان استفاده از 

اين مؤسسات امپرياليستی .  ھا کمر امپرياليسم و اوليگارشی جھانی را در افغانستان بسته کرده اند. او. جی.ان. شده است

د و در عوض يک جامعۀ بی ذريعۀ عمال داخلی به تار و پود حيات مردم ما رخنه کرده تا ميھن ما را از ريشه بر کنن

 ھا، شعور . او. جی.اما خوشبختانه در پھلوی خلق بورژوازی کمپرادور و ان. فرھنگ و بی بندوبار اعمار نمايند

طبقاتی و آگاھی سياسی مردم ما قوس صعودی را پيموده و طبقات محروم خود را با يک مبارزۀ ھمه جانبه عليه 

  . ازنداستعمار و عمال داخلی اش آماده می س

وسيلۀ عمال داخلی خود ه امپرياليسم قبل از داخل شدن در صحنه، از عقب گردانندگی می کند و جوامع مورد نظر را ب

کار ه نمونۀ ب" دموکراتيک"تحرکات امپرياليستی به نام ھای انقالبات نارنجی و گالبی و يا به اصطالح  . خنجر می زند

 شی است که ضرورت تجاوز مستقيم نيرو ھای امپرياليستی را مرتفع میاوليگار) (Soft Power" قدرت ماليم"برد 

کارگر واقع نشد، گزينش " قدرت ماليم"که  در صورتی. رساند سازد و بدون مصارف گزاف امپرياليسم را به ھدف می

باقی ون از انھدام مصسسات مالی گروه اوليگارشی ؤکه بانک ھا و م شود به شرط اين نظامی روی دست گرفته می

 بزرگ و متمول مانند روسيه، چين، ھند و برازيل از روياروئی ھمين دليل است که کشور ھای نسبتاً روی . بمانند

نخبگان . مستقيم با امريکا خودداری می نمايند و روش ھای تند و خود سرانۀ امريکا را در سطح جھانی ناديده می گيرند

در واقعيت . بگان امريکا و غرب اروپا دارند تا با مردم عادی خويشاين کشور ھا روابط محکم تر و نزديک تر با نخ

ند و انھدام نظام ايک نوع اتحاد نامقدس ميان اقشار متمول دنيا برقرار است که ضامن حفظ منافع پولی و مالی يک ديگر

ھانی را در ما اتحاد نا مقدس گروه ھای اوليگاريش ج. دھند ھای خالف ميل را به ھمکاری يک ديگر انجام می

يکی از داليل تجاوز به عراق و ليبيا فقدان .  قذافی و ويرانی عراق و ليبيا مشاھده کرديم،سرنگونی نظام صدام

ين دو کشور بود که امپرياليسم به آن ھا اتکاء می کرد تا بتواند جنگ نيابتی را بدون اموجوديت بورژاوزی کمپرادور در

صرف نظر از خاصيت دکتاتور منشانۀ صدام و قذافی، پاليسی اقتصادی و . زدتحمل ھزينۀ سنگين نظامی به راه اندا

 خار چشم اوليگارشی  آن دودر واقعروش نسبی رفاه عامه درين دو کشور مانع عمدۀ رشد بورژواری کمپرادور شد 

يای قذافی در ھمچنان تندروان اسالمی در عراق صدام حسين و ليب. شدند جھانی بود، ازينرو  بايد ھر دو نابود می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ی نبودند که نظام اين کشور ھا را به مبارزه بطلبند تا امپرياليسم بتواند از خدمات آنھا مستفيد گردد، لذا والستريت و قفمو

بايد ياد آور گردم که يکی از نتايج تجاوز به .   تجاوز به عراق و ليبيا و انھدام ھر دو نظام را سفارش نمود،ھمراھان

بادی اين کشور ھا، ظھور و رشد سريع تند روان اسالمی است که امپرياليسم و اوليگارشی جھانی را عراق و ليبيا و بر

دليل ديگر اين بود که ھم صدام و ھم قذافی .  ھم در تصادم قرار گيرندرساند، حتا اگر بعضاً  در اھداف منطقه ئی مدد می

ی فھميد که تعرض مستقيم به اين دو کشور جنگ منطقه اوليگارش. منزوی شده بودند و حامی منطقه ئی و جھانی نداشتند

  . ئی و جھانی را شعله ور نخواھد ساخت و به ھمان کشور ھا  محدود باقی خواھد ماند

داند که تجاوز به  يعنی جنگ نيابتی  استفاده می کند زيرا می) Soft Power(اوليگارشی در سوريه از قدرت ماليم  

که بورژوازی کمپرادور درين کشور مانند عراق  باوجودی. شايد جھانی را موجب شودسوريه درگيری منطقه ئی و يا 

ت اوليگارشی را در تجاوز أامی منطقه ئی و جھانی دارد که جرو ليبيا به قدر کافی تبارز نکرده است، اما سوريه ح

در سطح جھانی ) نسبی(و چين سوريه از حمايت ايران، حزب هللا و شيعان در منطقه  و روسيه . مستقيم سلب کرده است

والستريت از محدويت تجاوز به سوريه و نتايج ناشی ار آن آگاه است، لذا جنگ نيابتی را با کمک . برخوردار است

ھمراھان منطقه ئی مانند عربستان، اردن،  قطر و ترکيه و تندروان اسالمی داخلی و منطقه ئی در سوريه به راه انداخته 

 دست باال در جنگ ھای داخلی يافته است، وضع سوريه که نظام اسد اخيراً  باوجودی. را از پا درآوردتا بتواند نظام اسد 

   اسرائيل کالً –را در تياتر سوريه  ءوالستريت سوريه را به ويرانی کشانيد و توازن قوا. شود ھنوز ھم تاريک معلوم می

بايد حکمفرما شود تا اين کشور بتواند کمر راست کند و به آرامش در سوريه سال  ٣٠حد اقل . ر داديبه نفع اسرائيل تغي

  .    حالت قبل از جنگ داخلی رجعت نمايد

در ھر دو کشور نخبگان مالی و بورژوازی کمپرادور جايگاه محکم دارند که .  حالت در اوکراين و ايران متفاوت است

ق شد توسط عمال خود نظام قبلی اوکراين را با ازينرو، امپرياليسم موف. از حمايت اوليگاريش جھانی بر خوردارند

  . کودتا و بدون مصارف کمرشکن از پا درآورد و افراد دست نشاندۀ خود را با مانور انتخابات جانشين آن سازد

بحران اوکراين يکی از نمونه ھای سعی اليگارشی جھانی است تا از تصادم نظامی با روسيه بپرھيزد و از جنگ تباه 

به عوض، اوليگارشی با وضع تعزيرات اقتصادی جنگ طبقاتی را از داخل دامن می زند و . لوگيری نمايدمی جوکن ات

رغم ھمکاری ميان گروه ھای اوليگارشی   متذکر شدم علیقبالً که  طوری. ازين طريق رقيب را از پا در می آورد

که منافع پولی  زمانی. ر حال تکوين استجھانی، رقابت شديدی ميان آنھا برای تحت انقياد آوردن کشور ھای ضعيف د

برند، آن وقت  اوليگارشی در خطر باشد و احساس نمايد که طبقات محروم از ثروت ملی کشور ھای خود بھره می

دھد  در اوکراين، اوليگارشی ترجيح می. دھند گروه ھای اوليگارشی برای محار کردن مبارزات مردمی دست اتحاد می

ادم خطر تص.   به تحليل ببردداخلی نظام دست نشانده را تدريجاً ن اروسيه و مخالف راه اندازد و که جنگ فرسايشی را به

 ۀ منتفی نشده است، اما بعد از عقب نشينی پوتين در زير فشار اوليگارشی روس و اعالميبين روسيه و ناتو ھنوز کامالً 

جمھوری اوکراين و ھمکاری با پورشنکو رئيس ئيد و احترام گذاشتن به انتخابات رياست أ می دال بر ت٧تاريخی 

اين يک موفقيت .  جمھور جديد اوکراين، احتمال برخورد نظامی بين روسيه و ناتو در حال کنونی  کاھش يافته است

چشمگير برای نخبگان جھان بود که توانستند از يک تصادم نظامی تمدن سوز بين روسيه و ناتو به ارتباط بحران 

که اوليگارشی جھانی نمی  خالصه اين. ون نگھدارند مصمی عجالتاً وی نمايند و جھان را از آتش اتاوکراين جلوگير

.  خواھد دست آورد ھای پولی و مالی خود را از دست دھد و خاطرات جانکاه جنگ اول و دوم جھانی را تکرار نمايد

  می کشند اما تسليم نمی شوند اصلی طبقات محروم است که با تعزيرات اقتصادی طرفين خسارهۀالکن بازند

در ايران ھنوز توطئه ھای امپرياليستی به مرحلۀ پختگی خود نرسيده است و تخريب نظام فاشسيتی آخندی ھمچنان ادامه 

اوليگارشی در صدد پياده کردن مثال اوکراين در ايران است زيرا ھراس دارد که تجاوز به ايران ابعاد منطقه ئی . دارد
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سسات مالی پيشرفته ؤايران ھمچنان طور نسبی م. رفت و تصادمات نظامی از اداره خارج خواھد شدبه خود خواھد گ

شبيه به غرب دارد و اوليگارشی ايران ھم  با اوليگارشی جھانی در دادوستد است که والستريت می تواند در تخريب و 

رات را ي در ايران، والستريت می کوشد تغيمستشعر از ناکامی ھای گذشته. يا تعويض نظام آخندی به آن ھا متکی شود

. ايران را از مسير کنونی منحرف سازد) Soft Power(طبق ميل از داخل تشويق نمايد و با استفاده از قدرت ماليم 

گروه اوليگارشی ايران و بورژوازی کمپرادور که تحت رھبری آيت هللا ھا رشد نموده ھمراه با قشر حاکم متمايل به 

روش سختگيرانۀ ايران در سياست . ر در ايران باشندينند اميدی برای اوليگارشی جھانی در خصوص تغيغرب می توا

ت به غرب و باالخص امريکا مبدل شده و دير نخواھد بود که ما سبخارجی به آھستگی اما متداوم به روش نرم تر ن

يرات شديد اقتصادی از بيرون و فشار قشر تعز. شاھد به زانو افتادن نظام آخندی در حضور اوليگارشی جھانی باشيم

درين چرخش منافع مردم ايران مطرح . سرمايه دار وابسته از داخل بود که روحانی فرصت طلب را روی صحنه آورد

منافع اوليگارشی ايران ايجاب می کند که خود را با اوليگارشی جھانی . نيست، بلکه بقای نظام آخندی ھدف اصلی است

مبارزات طبقاتی  در ايران ابعاد . ون باقی بمانندنندۀ جنبش ھای مردمی در ايران مصز ضربات خردک تا ازدملحق سا

وسيع به خود خواھد گرفت که لبۀ تيز آن متوجه اوليگارشی اين کشور خواھد بود که از حمايت اوليگارشی جھانی در 

  .   مقابل خيزش ھای مردمی برخوردار خواھد شد

توده ھای . عصر جھانی شدن ما را به سوی تحليل مبارزات طبقاتی در سطح جھانی می کشاندتحليل حوادث جھان در 

اسير و استثمار شده در سراسر دنيا به اين نتيجه خواھند رسيد که  در مبارزات ضد استعماری و ضد استثماری منافع 

راند و بيليون  رياليسم را به پيش میکه تجاوزات و به راه  انداختن جنگ ھا چرخ صنعتی امپ باوجودی.  مشترک دارند

ريزاند، گروه ھای اوليگارشی جھانی سعی می ورزند که از تصادمات مصيبت بار  ھا دالر را در کيسۀ نخبگان می

 و تشويق خصومت ھای قومی، »نداز و حکومت بکنتفرقه بي«استعمار از روش کالسيک . نظامی خوداری نمايند

. عالوه عملکرد اوليگارشی جھانی بيشتر رنگ طبقاتی به خود گرفته استه ، اما بمذھبی و نژادی دست نکشيده است

که رسيدن به ھدف بدون مصارف عظيم نظامی و کشتار دسته جمعی ميسر شود، ضرورتی به تجاوز باقی نمی  زمانی

ش ھای مردمی که ب ثروت ملی کشور ھا و درھم کوبيدن جنبصای اوليگارشی جھانی در چپاول و غاتحاد گروه ھ. ماند

 طبقاتی را عليه اوليگارشی جھانی حتمی ساخته ۀمين مساوات و عدالت اجتماعی می جنگند، مبارزأبرای آزادی و ت

  .  است

   

  

  

  

    

  

 

 

  


