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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

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ اپريل ٠۴

  
 ، حقيقت چيست؟بُحران يمن

  

عمليات ھوائِی با توافق امريکا و .  سرمايه در يمن از سر گرفته شده است ای از تضاد منافع ور تازهست که د ای ھفته

. آغاز گرديده است" طوفان قاطعيت"ھم تحت عنوان   و آن عربی به يمنھای  لتسرکردگی عربستان و ديگر دو به

. باشد سوز می خوش تغيير و تحوالت خانمان ، دست" و انقالبات عربیبھار"خاورميانه و بعد از ۀ ھاست که منطق دھه

 خود گرفته است و  ی بهئ ناايستاانسان دردمند، شکلِ ھا   چنين ناامنی و نداری ميليون ھا و ھم ھا، نابسامانی روند خرابی

 شيعه و ُسنی و دفاع از ۀبه بھان. گيرد  خاورميانه را در بر میۀ فضای يکايک کشورھای منطقگام گام به

تر و  داری دمکراسی، امنيت را ناامن  برقراری امنيت و پایۀچنين به بھان ، و ھم"ھای مشروع و نامشروع حکومت"

ی اوباما، از زمان ئادعا" تغيير"اين ھمان . کنند تر می تر و تنگ ه را، تنگسرمايۀ  دمکراسی تعريف شدۀحلق

به سرکردگی " برقراری نظم نوين جھانی"و " خاورميانۀ بزرگُ "گيری سياسِت  اش و در ادامه و در پی گيری قدرت

  .امپرياليسم امريکاست

يات بيش از اين، نياز به رفع بُحران و داری، نياز به ح به ديگر سخن و از منظر معماران کنونی، جھان سرمايه

رنج ميلياردھا انسان  خاورميانه، و نياز به چپاول و غارت دستۀ ل بھتر مواد باارزِش سوختی منطقونياز به کنتر

بايد ، مطابق با اوضاع و شرايط کنونی، منفعت سرمايه را پی گرفت و می بايست و با اين اصاف . محروم دارد

 ھرگونه تجمعات و   سرمايه افزود و مانع ده جات سود  بر شتاِب کارخانهدباي ن گرديد؛ می ُکندی روند آ مانع

روزھا توليد و باز توليِد تنشج،  دليل ھم نيست که اين بی. ھای راديکال و انقالبات احتمالی آتی شد مخالفت

مداران بزرگ جھانی  ين قدرت غنی، به سياسِت روزانه و روت ھای متفاوت در جوامع اندازی جنگ لشکرکشی و راه

جات  ترين کارخانه يکی از پُر رونق جات تسليحاتی، به تبديل گرديده است؛ بی دليل ھم نيست که کارخانه

گوی اين  ی که پاسخئھا اندازی تنش و جنگ ھا راه آن  ھا و به تبع اند؛ توليد و فروش سالح امپرياليستی تبديل گريده

متخاصم ۀ دو طبقۀ گو و نماين ی که نه تنھا، سخنئھا تنش و جنگ. باشد ات حاکم میبقطۀ وره، از جھان تعريف شدد

چنين تخريِب   طبيعی، و ھم تر منابع ھا، بر سر تصاحِب ھر چه بيش بلکه تنش و جنگِ خودی. و متضاد از ھم نيست

  .ھا انسان ندار است گانی ميليون تر زند ھر چه وسيع
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ھای  ولهغ تعرض به بیۀ اند و نيروھای ھوائی و زمينی را آماد گونه چيده ا را اينھ ھا و برنامه ھاست که نقشه دھه

ھم يکی پس از ديگری، زير و رو  ھاست که ، جامعه و مملکتی را در خاورميانه و آن اند؛ دھه محرومان نموده

نوع جنگُ و  ، حقيقِت اينشان بر آن است  تالشۀھم. گردد نداری وارد ، به مناسبات سرمايه ای جدی کنند تا لطمه می

رفته به  ھای ُمدرن و پيش فروش سالح. تر به پيش رود شان روان ھای ھا را، در پس پرده نگه دارند، تا سياست جدل

داری، و در  ھای سرمايه ھا و غيره، در پاسخ به بُحران نظام"حوثی"ھا، "داعشی"، "افراط گرايان"مقابله با ۀ بھان

، "ُجندهللا"و " هللا حزب"چرا که نه . ست  بشری گان اصلی جوامع زندگی سازندۀ شالودپاسخ به زير و رو نمودن 

ی ئھا اند، و نه حکومت داری ھای طبقاتی و سرمايه ھا، مخالف نظام"حوثی"ھا و "داعشی"و " المسلمين اخوان"

. اند ی انسانیئ  پايهرسميت شناختن حقوقِ ه چون عربستان، امارات، قطر، بحرين و ايران، حامی دمکراسی و ب ھم

از . طبقاتی مابين آنان نيستۀ ترين فاصل اند و کم المللی ھای بين ھای سرمايه سوی سياست ھمه در يک خط و ھم

 و جھان آنان است و اين جنگ. ست ھای امپرياليستی استشان بر گرفته از سي مرُدم نيستند و سياست و اعمال

شان است که بر  ھای رنگارنگ سالح حاکمان و زورگويان و دار و دستهاين . داردبه جنگ و جھاِن بشری نربطی 

ی که مسير ئھا سالح. کند دست سنگينی می  تھیھا انسان دردمند و ھای ميليون  متفاوت و بر شانه فضای جوامع

 غنی  ھای جوامع تر زير ساخت  و به سمت نابودی ھر چه فزونطبقات حاکم  دنيای کنونی را در جھِت تأمين منافع

  .سازد رھنمون می

ويژه از ه ھای امپرياليستی و ب ترين خريدار اسلحه از دولت مگر از يادھا رفته است که عربستان يکی از اصلی

ر و ال ميليارد د۶٠ميزان  ھم به  و آن٢٠١٠ امريکا با عربستان در سال ۀ سال٢٠امپرياليزم امريکاست؟ قرارداد 

چنين ُمدرن و نوسازی ديگر  و ھم" ١۶ -فالکن اف "ھای  و جنگنده" ٢٢ - اسپری وی "خريد ھواپيماھای 

" تايفوت يورو فاتير"ۀ رفت پيشۀ ھا جنگند لمان و دهااز " ٢لئوپارد " تانک ٨٠ الی ۶٠ھای عربستان و خريد  جنگده

مداران  درتاخير از قۀ  سال٣ری عربستان در ال ميليارد د١۵٠ھا، خريد بيش از  از دولت انگليس، و عالوه بر اين

جات  که، نياز و سوددھی کارخانه گر اين حقيقت است راه افتاده، نمايان ھای به گان اصلی جنگ المللی و گردانند بين

ھا از جانب  گزين آن چنين در استفاده و در جای المللی، در فروش تسليحات ُکشنده و ُمدرن، و ھم داران بين سرمايه

ن، عراق، افغانستان، سوريه و غيره در جنگ با دشمنان فرضی و در چون عربستا ای ھم ھای وابسته دولت

  . ست  مذھبی-ھای قومی  جنگ

ويژه امپرياليرم امريکا، صرفاً و صرفاً ه ھا و ب ھای نظامِی امپرياليست  و فعاليت دست انعقاد که اين مسلم است

 ۀری امريکا با امارات متحدال ميليون د۴۵ و  ميليارد٣مربوط به کشور عربستان نيست، و قرارداد تسليحاتی 

و " بلک ھاوک"ھای ھليکوپترکوپتِر تھاجمی آپاچی،   ھلی٣۴٠ری ال ميليون د۶٠٠ ميليارد و ۶عربی و فروش 

چنين فروش ميلياردھا  لمان از جانب قطر و ھمای با دولت ئ ميليون يورو٢قرارداد و " لی ھاوک "ھليکوپتر ٢٢

داران   سرمايهۀگرايان ھای سرکوب گر ماھيِت سياست بحرين از جانب دولت امريکا نشانر سالح به عمان و الد

  بی دليل ھم نيست که روزانه و دائماً در مناطق و در جوامع. گی دولت امريکاست ھم به سرکرد المللی و آن بين

. اند ھای خودی  بھتر نقشهمنظور اجرای ھای مرتجع و مسلح به  و در توليِد، دستهمتفاوت، طبقات حاکم، در فکر

که بلبشوھا  پيداست که چنين سياسِت مخرب، نصيب ميلياردھا انسان محروم و دردمند خواھد شد و پُر واضح است

ھای امپرياليستی  کشان و خواست قربانيان نظام  تاکنونی، خواسِت کارگران و زحمتۀراه افتاد ھای به و جنگ

ھای  پردازی برای توده آمد بس مخرب و ھرينه محرومان نيست و پیھا، جنگِ  نوع جنگ چرا که اين. نيست

ھای  ل بھتر شريانوداران بر سر کنتر چرا که جنگ سرمايه. زده خواھد داشت  جنگ يمن و ديگرجوامعۀ ديد ستم
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ليه و ويژه امپرياليزم امريکا، تخه ھا و ب ھدف امپرياليست. ست ھای خودی ھا و دار و دسته اقتصادی، به نفع جناح

ل کامل تنگۀ وچون عربستان، و در يمن، بر سر کنتر ی ھمئذخاير مالی و طبيعی عظيم کشورھال وکنتر

 ٢٠ که ساالنه، پذيرای یژيکيعنوان تنگۀ سترات ھم به راھی باريک بين دريای سرخ و خليج و آن المندل، آب باب

امنيت "چون  ی ھمھای واھي به بھانه که ست با اين اوصاف و در بستر چنين منفعتی. باشد ست، می ھزار کشتی

کام   و بهمردم را تخريب، جامعه و "ھای مشروع و نامشروع مخالفت و دفاع از حکومت"و " جامعه و شھروندی

چنين انگشت شمارند،  مردان عربستان و ھم حقيقی دولتتر کسی ناآشنا به ماھيِت  به راستی که کم. کشانند مرگ می

کشور، در  باشد و چگونه، زنان در اين خاورميانه میۀ ھا در منطق کارترين نظام يکی از جنايتدانند اين نظام، که ن

 و گردِن قربانيان نظام امپرياليستی را مردان کنونی، دست د و چگونه دولتان مانده اسارت قوانين ارتجاعی و عقب

  ماند؟ بداری محفوظ  يهسرماۀ کشند تا آزادی و منفعت طبق ن را به بند میاکنند و مخالف قطع می

ديگر راھی  ھم ھم به  عربستان و آنۀگردد، حمل کيد میأست که ت ای بر مبنای چنين کارکرد و اعمال ددمنشانه

داری دمکراسی و در حمايت از مرُدِم محروم اين جامعه نيست، بلکه  گوئی به پای ش به يمن، در پاسخمتحدين

ھای راديکال و  منظور جلوگيری از تنش تر، به  و ايجاد بلبشو تازهھای امپرياليستی در منطقه  سياستگيری پی

خاورميانه، جدا از ۀ  منطق جوامعۀ المللی، ھم مداران بين چرا که از منظر قدرت. ست انقالبات احتمالی آتی

ران و ھای جانی برای کارگ  مذھبی و نيازمنِد ناامنی- ھای قومی   سياسی، نيازمنِد، تنش-ھای اقتصادی  ناامنی

برقراری نظم نوين "منظور  ھم به وران جنگ سرد و آن دکشان است؛ سياستی که بعد از به سر رسيدن زحمت

در چنين . ويژه امپرياليسم امريکا قرار گرفته ھا و ب در دستور کار امپرياليست" خاورميانۀ بزرگ"و " جھانی

نمايند و  تر می ا يکی پس از ديگری، گستردهسوز ر ھای ارتجاعی و خانمان ھای جنگ ست که شعله ای چھارچوبه

  .کشانند گام مرگ می ھای محروم را به توده

سالح زندگی، توليد و فروش ۀ  نيازھای اوليۀکشان در تھي دليل ناتوانی کارگران و زحمت روزھا و به حقيقتاً که اين

گوئی به بُحران کنونی از جانب  خ پاسھای منطقه، تنھا راه حل دست نظام چون عربستان و از اين ی ھمبه جوامع

  مراتب، بيش از جمعيِت کشورھا و جوامع سالحی که به. ويژه امپرياليزم امريکاسته المللی و ب مداران بين قدرت

کشور، سالح وجود دارد و صد  طور مثال، بيش از جمعيت يمن، در اين به. ست ھای امپرياليستی  نظامۀتحت سلط

خاورميانه و افريقا ھم از ۀ گردد و ديگر کشورھای منطق ناکی، به يمن خالصه نمیالبته که چنين اوضاع دھشت

 و احضور و حيات بيش از صدھا دسته و نيروی مسلِح ارتجاعی در ليبي. ی مستثنی نيستندکليۀ چنين قاعد

ت از چنين المللی در ممالک متفاوت، حکاي ھای بين ھای ارتجاعی وابسته به سرمايه و قدرت دادن دسته سازمان

  .واقعيات تلخ و دردناکی دارد

داران  سرمايهۀ نخست، در درک حقيقی و در فھِم سياسِت پس پرۀ ساز، در درج وران دبنابر اين، پاسُخ صحيح و

ھا،  سو دادن مخالفت و خاورميانه، و در ثانی در سمتۀ گان اصلی تنش، در منطق عنوان گردانند ھم به المللی و آن بين

 رنگارنِگ  جات مسلح و مرتجع ھم در تقابل با تمامی نيروھا و دسته  و اعتراضات مردمی و آنھا نارضايتی

چه   و به خطا خواھيم رفت، چنانهيشحادر . باشد  خاورميانه میۀمنطقۀ ھای وابست ھای امپرياليستی و دولت نظام

عنوان، جنگِ مابين  ھم به ن و آن عربستان به يمن را، به جنگِ دو دولت ايران و عربستاۀخواھيم، جنگ و حملب

. ھای وابسته به سرمايه، مبلغ و مروج آنند روزھا ژورناليست سياستی که اين. ی توضيح دھيمئ منطقه" دو قدرت"

 و عراق و ايران و اتر، عربستان، ترکيه، سوريه، بحرين، قطر، امارات، اردن، ليبي به عبارتی ديگر و روشن

د، و طبعاً، بدون ان امپرياليستی در منطقهۀ گران سناريوی نوشته شد عنوان بازی هدست، ب ديگر کشورھای از اين
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ھای  ی از جانب دولتئھا آفرينی گری و چنين نقش ، بازیالمللی ريزی بزرگان بين  و برنامهکارگردانی، طرح

  . باشد  می- بوده و -وابسته، ناممکن 

  

  ٢٠١۵ اپريل ٣

  ١٣٩۴ ]حمل[ فروردين١۴

  

  

 

 


