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  شباھنگ راد

  ٢٠١۵ اگست ٣٠
 

 ِجنگِ بی پايان سرمايه
  

  بشريت و زيرهِپانزده سال ابتدائی قرن بيست و يک، آغاز تنش و آغاز راه اندازی جنگ ھای ارتجاعی گسترده، علي

 که عواقب و ثمرۀ بس وخيمی را ئیجنگ ھا. ساخت ھای جوامع متفاوت از جانب سرمايه داران بين المللی بوده است

، به کام مرگ کشانده اندمحروم ترين و بی دفاع ترين اقشار جامعه را، . بار آورده استه برای ميليون ھا انسان دردمند ب

. ا با خاک يکسان نموده اند تا مناسبات گنديدۀ حاکم بر جامعه پا بر بماند و ميليون ھا خانه ر ميليون ھا کودک را آواره

.  اين دست جنگ ھا، برای سرمايه داران بين المللی، فراوان و چند گانه استیبه جرأت می توان گفت که فوائد و مزايا

شان، غارت اموال عمومی، ی ترين نيازھای کارگران و زحمت کئ، لگدمال نمودن پايه ءنمايش و تحميل قدرت به رقبا

 دالئلی بر شمرد، که اين ۀرا می توان از مجموع... ِتخطئۀ جنبش ھای اعتراضی راديکال، فروش تسليحات مدرن و 

  .ِروزھا، بر جھان تحت سيطرۀ سرمايه سايه انداخته است

 آن يداست که تصوری بر پايانامر پ -  و در حقيقت از باطن -بر مبنای چنين منفعت و به تبع از آن و ھمچنين از ظواھر 

ی در شعله ور نمودن جنگ ھای گونه محدوديت جغرافيائي قدرت مداران بين المللی با خود عھد بسته اند که ھيچ. نيست

يۀ زندگی وران ناتوانی تھيۀ مايحتاج اولدر دوران بحران و رکود اقتصادی، در د.  نخواھند داشتمخرب و ويران کننده

وران خروج از بحران سرمايه، نياز به چرخش و سودآوری بيشتر، نياز به توليد فزونتر در داز جانب محرومان و 

ُمنظور پيشبرد بھتر سياست ھای امپرياليستی در سطح بين ه سالح و ھمچنين نياز به توليد و بازتوليد دشمنان فرضی ب

  . المللی ست

صلح " دامنۀ تنش منطقه خواھد کاست و زمينه ھای از ،"ھار و شرور"با دولت ھای " ھمکاری"و " توافق"گفته اند که 

ر ييويژه منطقۀ خاورميانه تغه انسانی را فراھم خواھد نمود؛ گفته اند که سيمای سياسی در ھم پاشيدۀ جھان و ب" و امنيت

ِاما و در عمل، توافقات امپرياليستی از نوع وين!! و جامعه، به مسير سازندگی باز گردانده خواھد شد يام آور تعرض پ, ّ

ه  ب-  و آنھم -گسترده تر به مال کارگران و زحمت کشان، اموال عمومی جامعه و ھمچنين خريد فزونتر تسليحات نظامی 

البته اين دست وعده وعيدھا، سياست ھا و عملکردھا را می . ، خون و خونريزی محرومان استمنظور تشديد جنگ

" رييتغ"ِ و ھمچنين به رذالت دولت  ين المللی و دست بوسان شانبايست به حساب دروغگوئی ھای سرمايه داران ب

ِش، بر فروش تسليحات نظامی به کشورھای زيردست، پای ريخته شده است، دولت اوباما گذاشت؛ دولتی که بناي
 ٣٠ سالح، يعنی دالر ميليارد ١۶٩ّ سالۀ اول زمامداری اش، با فروش ۵طی "ی که، بنابه گزارشات منتشره، "رييتغ"

ّ جرج بوش، رکوردار ميزان فروش سالح توسط دولت، از پايان جنگ جھانی دوم می ۀوردالر بيشتر، از کل دميليارد 

  ".باشد
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راه افتاده است و ھر يک از دولت ھای بزرگ، در حال ه دھه ھاست که جنگ و مسابقۀ تسليحاتی در منطقۀ خاورميانه ب

ّ درصد، مقام اول و دوم را از آن ٢٧ درصد سھم و روسيه با ٣١ با ريکاامپيشی گرفتن از يکديگرند که در اين ميان،  ّ

 و در خدمت به  زعم حاکمان، ھمۀ اين داد و ستدھای نظامی، در خدمت به برقراری صلح و امنيته ب. خود نموده اند

ی ھا و براستی که مرزی برای رياکاری سرمايه داران وجود ندارد و زياده خواھ!! آسايش زندگی مردم است

ُپر واضح است که ھمۀ تالش قدرت مداران بين المللی، رفع . دروغگوئی ھای شان، قابل توضيح و اندازه گيری نيست

 عربی و غيره و به تبع آن، سرکوب ۀنگرانی ھای دولت ھای وابسته ای ھمچون عربستان، قطر، بحرين، امارت متحد

 ۶٠٠ امريکا، دولت "توافق وين"ل و بعد از اطور مثه ب.  باشدمی" توافق وين"ِگسترده تر اعتراضات مردمی بعد از 

 به عربستان سعودی فروخته است و دالر ميليارد ۵.۴به ارزش » ٣ - پی ای سی «فروند موشک ھای رھگير پاتريوت 

سکی،  واحد ھليکوپتر سيکور١٠ی برای خريد دالر ميليون ٩٠٠ ميليارد و ١ِھمچنين اين کشور در صدد انعقاد قرارداد 

 ٢٠٢ برای خريد دالر ميليون ٧۵٠ ميليارد و ١رادار و لوازم يدکی مربوط به آن و ھمچنين در قرارداد ديگری به مبلغ 

 فروند جنگندۀ رافائل، ٢۴ًدر ادامه و اخيرا، قطر ھم در ازای . موشک الک ھيد و تجھيزات مربوط به آن می باشد

قرار است اين سالح ھا در مخالفت با يکه تازی ھای . منقعد نموده است با فرانسه دالر ميليارد ٧قراردادی به ارزش 

منظور ه و ديکتاتورھا مورد استفاده قرار گيرد؛ قرار است در جھت امنيت بيشتر کودکان و آنھم ب" شرور"دولت ھای 

 و در عوض اين دست ّاما!! فراگيری علم و دانش بھتر باشد و باالخره قرار است، دستان دراز فاسدان را کوتاه نمايد

و ديکتاتورھا، دولت " خودسر"سالح ھا، ھدفمندی و کارکردھای ديگری خواھند داشت و به بھانۀ برکناری دولت ھای 

ھا را بمباران و زنان را به ، مدارس و بيمارستان مردم تحميل می کنند جامعه و به رھا و ديکتاتورھای ديگری را ب

 ئی ھر چند کوچک و جزئی، از سيمای سياسی دنيائی اينھا گوشه ھادر حقيقت. انندھر چه بيشتر می کشگی و اسارت بند

  .ن ميليون ھا کارگر و زحمتکش قرار گرفته استاست که در مقابل آزاديخواھان و مدافع

آری، قدرت مداران بين المللی، چھرۀ جھان را اينگونه ترسيم نموده اند و خالف ادعاھای شان، ھدف، ناامنی جوامع 

رشار از منابع غنی ست؛ ھدف، کوتاه کردن دستان جناح ھای رقيب از نعمات و امکانات جوامع زيردست است؛ س

ِھدف، پاسخگوئی به بحران دائم التزايد سرمايه است و ھدف، رونق بخشيدن ھر چه بيشتر کارخانجات نظامی سرمايه 
 ارزش ۀافزايش بی سابق"بر بر ورش ششم اکتدر گزا» بلومبرگ« و بيھوده نيست که شبکۀ خبری  داران بزرگ است

را گسترش فزايندۀ درگيری  سھام الکھيد مارتين بزرگ ترين شرکت توليد سالح اياالت متحده اشاره می کند و دليل آن

  .بر می شمارد" ھا در سراسر جھان

ُحقيقتا که چرخش بی وقفۀ کارخانجات تسليحاتی امپرياليست ھا، اين روزھا، به يکی از پ ر درآمدترين و سودآورترين ً

، سوريه و غيره ای سالح به عربستان سعودی، قطر، عراق، ليبيدالرفروش چند ميليارد .  تبديل گرديده است ھاصنعت

ی ھمچون الحوثی، داعش، روھا و دسته جات مسلح و ارتجاعي، انگليس، فرانسه و تسليح نيامريکااز جانب دولت مردان 

بر اين اساس و در . تی نيست و غيره، چيزی جز رونق بخشيدن به اقتصاد فرتوت امپرياليسالقاعده، النصر، انصارهللا

، فرضيه و سياست را بر اين پايه بنا نھاده امريکاويژه دولت مردان ه وران، قدرت مداران بزرگ بين المللی و باين د

که جنگ بی پايان است و می بايست با توليد و باز توليد عناصر و نيروھای وابسته، دامنۀ جنگ ھا را افزون و اند، 

ِبدون کمترين شک و ترديدی، رد پای عملی چنين . افزونتر نمود و سالح ھای تازه را، به جان مردم بی دفاع انداخت
ھجوم و لشکرکشی به مناطق محروم و حمايت بيدريغ . نمودسياستی را می توان، در اکثر گوشۀ جھان به عينه مشاھده 

ِمنظور پيگيری سياست بی پايان جنگ، چھرۀ دنيا را زير و ه و تسليح دسته جات ارتجاعی به سالح ھای مدرن و آنھم ب
آزادی و "، در پی حمله به محروم ترين اقشار جامعه اند؛ به نام دفاع از "تروريسم"به نام مبارزه با . رو نموده است

، در پی اسارت و بندگی ھر چه بيشتر جامعه، کارگران و زحمت کشان اند؛ به بھانۀ دفاع از زنان، زنجيره "دمکراسی"
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ُ، دھه ھای زيادی ست که عمليات و کشت و کشتار ستم ديدگان، فرا منطقه جر و بی حرمتی را سفت تر می کنندھای تح ُ

ه ويژه منطقۀ خاورميانه و افريقا ھم، شکل و شمايل ديگری به نيا و ب حکومتی د-ی شده است و ساختارھای سياسی ئ

  . خود گرفته است

چنانچه روز و روزگاری، بحران سرمايه داری، منجر به جنگ ھای جھانی گرديده است، اين روزھا، پاسخگوئی و 

دين و فضای جوامع وابسته و به فرار از بحران کنونی، پرھيز از درگيری ھای مستقيم و رو در رو، و انتقال آن، به ميا

نياز آنی قدرت مداران بين .  مذھبی است-جان ھم انداختن مردم محروم منطقه و آنھم با مستمسک جنگ ھای قومی 

 ھمچون ترکيه، ئیالمللی، در آن است تا دامنۀ آشوب و بلبشو را گسترده تر نمايند و در آينده، شکل و شمايل کشورھا

، يمن، سوريه، و غيره منطبق اِرا با شکل و شمايل، کشورھای عراق، افغانستان، ليبي.... ان و پاکستان، عربستان، اير

راه جنگی گسترده تر، طوالنی تر و مخرب تر، از جانب قدرت مداران بين ه در حقيقت منطقۀ خاورميانه، چشم ب. سازند

ُ، بر اين جھان حاکم است، نه امپرياليست ھا " ھر که- ھر که "ًالمللی ست و خالف بعضا نظرات ارائه شده، نه سياست 

، به عراق و سوريه ورود نموده اند، و نه ثمرۀ جنگ ھای "خام انديشی"و با " ندانسته "امريکاويژه امپرياليسم ه و ب

 صحنه گردانان و بازيگران  ِچرا که انگيزه و اھداف. راه اندازان آن نوشت" شکست"تاکنونی را، می توان به حساب 

  . را پی می گيرد  اقتصادی سناريو نويسان آن- چيده شده است و مسير سياسی ی من حيث المجموع بدرستآن،

ُدم بريدۀ بلندگوھای امپرياليستی، مبنی بر ازو ، و دست ِبه آمار و ارقام ناقص  سرمايه داران و ھمچنين به  ياد سرمايۀدُ

ندازيم، تا بھتر به اين موضوع پی ببريم که چگونه نگاھی بي، تباھی و به نداری افزونتر ميليون ھا انسان محروم جھان

، فقيرتر ء، ثروتمندان، ثروثمندتر، و فقراازی آشوب و جنگ، به مدد آنان آمدسياست کنونی امپرياليست ھا، يعنی راه اند

 ٢٢٠ به ٢٠١۴ ھا در سال امريکائی نفر از ثروتمندترين ۴٠٠ارزش خالص ثروت "بنابه گزارشات منتشره . شده اند

 متوسط درآمد خانوار در ٢٠١٠از سال " ، و ھمچنين و " بود٢٠٠٩ برابر آنچه در سال ٢ً رسيد، تقريبا دالرليون يتر

  ".  درصد کاھش يافته است۵اياالت متحده 

راه افتادۀ ه بر مبنای چنين حقايق روشن و آشکاری آيا می توان ھمچنان بر اين ايده اصرار ورزيد که جنگ ھای ب

و سياست ھای انتخابی " باتالق"تاکنونی، در خالف منفعت سرمايه داران بوده است و سرمايه داران، قادر به عبور از 

ِخود نمی باشند؟ افزايش ثروت و سودآوری غير قابل تصور کارخانجات تسليحاتی امپرياليست ھا و آنھم در مدت زمان 
ُ ھمچنين کتمانی در اين حقيقت نيست، که جيب ثروتمندان، پرتر، و کوتاه، بسيار گوياتر از ھر گونه اظھار نظری ست و

  .کيسۀ ميليون ھا انسان محروم، خالی تر شده است

فارغ از منفعت اقتصادی، راه اندازی جنگ ھای ارتجاعی در عرصۀ سياسی ھم برای دولت مردان بزرگ، سودھای 

ی و فله ئ قبيله -گزينی آن، به فضای جنگ ھای قومی تنگ تر نمودن فضای سياسی جامعه و جاي. چندگانه داشته است

، انحراف مسير "خاورميانۀ بزرگ"ی، آوارگی ميليونی توده ھای محروم و تکه و پاره نمودن کشورھا تحت عنوان ئ

را داريم، در  ی دانست که اين روزھا تجلی آنت ثمره ھای سياسۀی و غيره را می توان از زمرئاصلی مبارزۀ توده 

چنين سياستی از يک سو در انطباق با منفعت اقتصادی امپرياليست ھاست و . خاورميانه به عينه مشاھده می کنيممنطقۀ 

چرا که جانيان . عمل می آورده از سوی ديگر، از وقوع و بروز انقالبات حقيقی کارگران و زحمت کشان ممانعت ب

ِبشريت کامال بر اين امر واقف اند، انقالب، نيازمند حضور  مردمی در جوامع خودی ست؛ می دانند که جامعۀ بدون ً

حضور گستردۀ مردمی، جامعۀ غير عادی ست و بی دليل ھم نيست، که ، با ايجاد رعب و وحشت و با کوچاندن مردم و 

  . تقسيم کشورھا بر شعله ھای جنگ می افزايند

 تر نمودن جنگ ھای ارتجاعی در منطقه بنابراين، جنگ آنان، دنباله گيری سياست ھای امپرياليستی، يعنی طوالنی

 - نبوده و - در منطقۀ خاورميانه را تشکيل می دھد و بی دليل ھم امريکاژی نظامی امپرياليسم ياست؛ سياستی که سترات
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برای جنگ : " به پنتاگون دستور داده است کهامريکا مشترک نيروھای مسلح ۀرئيس کميت» مارتين دمپسی«نيست که 

ويژه دولت ه ، تضمين کنندۀ منفعت درازمدت تر طبقۀ سرمايه داری و بئیچرا که چنين جنگ ھا". شويدطوالنی آماده 

ِست، ترديدی در آن نيست، که تنھا راه در رو، و يا به بيانی روشن تر، تنھا راه رھائی و ختم آن، بازی و حرکت امريکا ِ ُ

به تجربه دريافته شده . ن جنگ ھای ارتجاعی ستايان و مدافعبا برنامه و سازمانيافتۀ کمونيستی، در ميادين انتخابی بان

، ھمچنين قواعد جنگ مردمی حکم می کند که ُجنگ انقالبی می توان از بين برداست که جنگ ارتجاعی را تنھا با 

متأسفانه و اين روزھا، جنبش . تضمين و نابودی جنگ ھای ارتجاعی و امپرياليستی در گرو جنگ ھای انقالبی ست

ن حقيقی خود و آنھم در برابر دولت ھا و دسته ای و اثرگذار مدافعئِی اعتراضی مردمی، در حسرت برخورد مقابله ھا

ُجات مسلح وابسته به سرمايه ھای امپرياليستی ست و پر واضح است، تا زمانی که جامعه و توده ھای محروم منطقه، 

ويژه زندگی کارگران و زحمت کشان وخيم تر و بر ه ه و بِفاقد سازمان رزمنده و کمونيستی می باشند، اوضاع منطق

ُميزان تخريبی، و ھمچنين بر کشت و کشتار و بی خانمانی ھا افزوده تر خواھد گرديد ُ.  

  ٢٠١۵ست گا ٢٩

  ١٣٩۴ ]سنبله[ شھريور۶

  

  

 

 


