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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١۶ می ١۶
  

 ھای امپرياليستی را چه کسانی می پردازند؟جنگھزينۀ 
  

ُت و کشتار، و خانه خرابی ُکشميزان . طور دقيق بر شمرده ھزينۀ جنگ ھای کنونی جھان را نمی توان و نمی شود ب

ِاصال و ابدا قابل شمارش نيستوله ھای ميليون ھا انسان ندار، غبي ً ِ، جنگ افروزان، ميزان تخريب و آوارگی جامعه و ً
محرومان را به باالترين حد و رقم خود رسانده اند و در اين ميان، کودکان، با چشمان و چھره ای گريان و غم زده، 

ُوان جنگ ھای امپرياليستی بر گردۀ پائينی ھاست و بانيان آن، از زمرۀ ادر يک کالم ت.  خويش اند نامعلومناظر آيندۀ

 و  بھره برداران آن به حساب می آيند؛ چرا که سران دو سو و يا چند سوی جنگ، مشخص اند و مردم، نه آغازگر آنند

  .ُنه کمترين نفع و سودی از تداوم آنھا خواھند برد

منظور انجام مقاصد پليد ه سياست ھا ب. و، و مختصات جنگ ھای امپرياليستی بسيار گويا و آشکارستدايره، سمت و س

از جانب سودجويان، يکی پس از ديگری چيده شده است و بازيگران انتخابی و دست چين شده ھم، آمادۀ تحقق سياست 

ا، برای توده ھای ستم ديده معين است و در به عبارتی دقيق تر، عاقبت و ثمرۀ اين دست جنگ ھ. ھای امپرياليستی اند

ر سالح الفروش ميلياردھا د.  زيستی محرومان جھان اند- حقيقت سرمايه داران بين المللی، ميداندار ناامنی اقتصادی 

و ِدنبالۀ آن، توليد و باز توليد دسته ھای مرتجع و مسلح، نماد غير ذينفعی مردم، از اوضاع ه ُھای متفاوت و کشنده، و ب

ل بھتر جنبش ھای اعتراضی ومنظور کنتره ِتنش ھای دنيای کنونی ست؛ نماد تسليح بيشتر حکومت ھای ھار و خشن ب

چنين " ِخير"از سر . ِاحتمالی، و ھمچنين نماد رونق بخشيدن به اقتصاد فرتوت سرمايه در اين برھه از زمان است

 ھای جوامع متفاوت و ھمچنين خانه و کاشانۀ توده ھای ِسياستی ست که، صاحبان توليدی سالح، به تخريب زير ساخت

  .ستم ديده  می پردازند

 ايالت امريکا، مشغول توليد سالح ھای مرگبار است و در اين گير و دار و در فضای ۵٠ ايالت از ۴۴طور مثال ه ب

رفته است و دولت  عربستان در صف مقدم خريدار سالح قرار گ- در خاورميانه -رقابت ھا و مسابقۀ تسليحاتی، 

روز به روز بر خريد و فروش سالح افزوده می گردد و . به دنبال آنند... امارات، عمان، سوريه، مصر، يمن، عراق و 

 ميالدی ٢٠١۵ميزان ھزينۀ جھانی برای سالح در سال "اعالم نموده است که »  تحقيقات صلح استکھلمۀسسؤم«ًاخيرا 

 درصد در ٢۵ر رسيده است و ھمچنين ھزينۀ تسليحاتی عراق به ميزان اليارد د ميل١۶٧۶ درصد افزايش يافته و به ١

  ". ميالدی ھم افزايش يافته است٢٠١۴ نسبت به سال ٢٠١۵سال 
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 بمب ۵٠ بمب ھدايت شوندۀ ليزری، ۴١٠٠ ميان برد ھوا به ھوا، راکت ٢۵٠ ھلفاير، راکت ٣٠٠٠ًمتعاقبا فروش 

 ۶ ميليارد پوندی تسليحاتی دولت کامرون طی ۶اسرائيل و در ادامه معاملۀ سنگر شکن از نوع بی ال ی يو به رژيم 

حران، نيازمند توليد دوران بسالۀ زمامداری اش به دولت عربستان، بيانگر اين حقيقت است که جھان سرمايه داری، در 

ی که، يک سوم آن ئفروش جنگ افزارھا. نابع طبيعی ستو فروش جنگ افزارھای بيش از اين، به جوامع سرشار از م

 ميلياردی در جنگِ سوريه و ھمچنين با فروش ميلياردی سالح به چين، ٧به دولت امريکا تعلق دارد و روسيه، با سود 

ی ھر ئو ارقام فوق، گوشه ھاناگفته نماند که آمار . ھند و غيره، در رتبۀ بعدی تجارت اسلحۀ جھانی قرار گرفته است

ی رد و بدل شده ای ست که به جيب سرمايه داران بين المللی رفته و به صاحب چند کوچک، از سودھا و سالح ھا

ًمنصبان کشورھای منطقۀ خاورميانه داده شده است و طبعا، با زير و رو نمودن اخبار، می توان و می شود تا حدودی 

، افغانستان و اق، ليبيی ھمچون عرائبه ميزان صادرات سالح به دولت ھادنباله، ه به حجم بيش از اين سودآوری و ب

ِغيره پی برد و نشان داد، که ادارۀ جھان کنونی، جز روغن کاری کارخانجات اسلحه سازی ب منظور سود بيشتر و ه ُ

 طبقات حاکمه به دوام عنوان يگانه ابزار بره واقعيت اين است که سالح در جھان سرمايه داری، ب. توليد فزون تر نيست

ی ھمچون ئن، کشورھای انباشته شده است و در اين ميائ کشور آن، با سالح ھای امريکا٩۶ حساب می آيد؛ جھانی که

عربستان، در صدر خريداران بزرگ آن قرار گرفته اند و روزانه ، با انعقاد قراردادھای تازه تر نظامی، منطقه را به 

  . ُانباری پر از باروت مبدل می سازند

ی، تضمين دمکراسی و اعطای حقوق انسانی و کوتاه ئادعااست؛ ھدف ھای ھ"تروريست"خالصه بھانه ھا، مبارزه با 

ھاست؛ می خواھند با گسيل سالح ھای مرگبار و با تخريب خانه و کاشانۀ مردم، جامعه را "ديکتاتور"نمودن دست ھای 

کنند و " آباد"عه را ِمحرومان را بسوزانند؛ می خواھند با تخريب زير ساخت ھا، جام" دشمنان"تر نمايند و ريشۀ  "امن"

فزايند؛ سياست جنگی که نتايج و ماحصل آن، جز راندن توده ھا از جامعۀ خودی يدردمندان ب" بھتر"ِبر ميزان، زندگی 

 و چه  متأسفانه تلف و بی خانمان شدن بی گناھان چه در کشور و منطقۀ خودی. و پناه آوردن آنان به دريای ناامن نيست

، نمايش زندگی وخيم و آوارگی توده ھای ستم ديده، به سر تيتر ی ستئ روزه و دقيقه اطق جھان، ھردر ديگر من

ُبلندگوھای تبليغاتی سرمايه تبديل گشته است، اين روزھا جانيان بشريت ميليون ھا زن و مرد، جوان و کودک را در تله 

از يک سو بمب بر سرشان می ريزند و از سوی ديگر راه . را، پی گيرند ھای متفاوت انداخته اند تا اھداف شوم شان

  . ھای خروج آنان از ميادين جنگی را می بندند

 را در سر لوحۀ کار خود قرار داده اند، جنگ را خوده ِبه دروغ مبارزه با داعش و ديگر دستجات مسلح وابسته ب

دست درازی و . طبقۀ سرمايه داری، از روند طبيعی خود باز نماند هد ی نموده اند، تا دم و دستگاه ھای سودئفرامنطقه 

ِشرکت مستقيم و غير مستقيم دولت ھا به اموال عمومی، به قاعدۀ جھان سرمايه داری تبديل گشته است و ھمۀ دولت ھای 
ُ خريد و فروش سالح ھای مدرن و کشنده اند؛ ھمه در پی تاراج و به يغما بردن اموا ِجھانی، درگير ل عمومی جامعه ُ

را از دست داده اند و در عوض،  سر می برند و توان تھيۀ پائين ترين نيازھای زندگی شانه مردم در فقر کامل ب. اند

ی که ئ ھا و بمب افکن ھاراکت ھا و بمب افکن ھا می باشند؛ راکتدولت مردان، در فکر خريد و فروش تازه ترين 

ُ سرمايه داران بين المللی و در جھت تخريب ھر چه بيشتر خانه ھا و کشتار بدون کمترين ترديدی، در خدمت به منفعت

  .محرومان است

ًاين سيما و صحنۀ سياسی جھانی ست که سرمايه داران بين المللی، برای ميلياردھا انسان دردمند ساخته اند و مضافا  ِ
 را به فروش سالح اختصاص داده  دولت ھای بزرگ امپرياليستی، بخش اعظمی از صادرات کشورشان دھه ھاست که

ر ال ميليون د٩٠٠ ميليارد و ٨، به ٢٠١۵اند، و بنابه اخبار منتشره، فروش سالح به کشورھای خاورميانه در سال 
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رقابت ھا افسار گيسخته و تالش ھا در پيشی گرفتن دولت .  دو برابر شده است٢٠١۴رسيده است که در مقايسه با سال 

ناامنی با . پيرامون تسليح بيش از اين و خريد تازه تر سالح از قدرت مداران بين المللی ستھای منطقۀ خاورميانه، 

ُتوزيع سالح رقم خورده است و در پرتو چنين بلبشو بازاز تسليحاتی ست، که ھند ھم اين روزھا، به يکی از بزرگ 

لمان، در ردۀ ات سر گذاشتن فرانسه و دنبال چين، با پشه  جنگ افزارھای نظامی تبديل گشته و بگانترين وارد کنند

،  کشوری نموده اند-ی ئدر حقيقت جنگ را فرا منطقه . سومين صادر کنندۀ بزرگ تسليحاتی جھان قرار گرفته است

روشن است که تمامی ھزينه ھای آن، بر دوش ميليون ھا انسان دردمند است و روز و به روز ھم بر بار آن افزوده می 

ويژه به کارگران و زحمت ه عی ست که سرمايه داران بين المللی به ميلياردھا انسان محروم و باين آن اوضا. گردد

  .کشان منطقۀ خاورميانه تحميل نموده اند و مجال زندگی فارغ از دربدری و خون و خونريزی را از آنان سلب کرده اند

 و علم نمودن جانيان رنگارنگ بشريت  يشطور قطع و به جرأت می توان گفت که چنين داد و ستدھا و ھمچنين روه ب

 جانی محرومان، و دست درازی بيش از اين -، چيزی جز، گستردگی ناامنی "مردمی"و آنھم تحت عنوان دفاع از منافع 

 دسته و نيروی مرتجع و مسلح به جان ھم ٧٠٠ بيش از اطور نمونه در ليبيه ب. به منابع طبيعی جوامع زيردست نيست

می باشد؛ ُکشوری ھمچون عراق، روزانه شاھد انفجار بمب ھای کشنده و تلف شدن زنان، مردان و کودکان افتاده اند و 

 و نظامی مقبول تر و مطلوب تر جايگزين آن  ِ که قرار بود، از شر نظام ھای پيشين غير مردمی، خالصی يابدافغانستان

ُن بين المللی تبديل گرديده است، شکی در آن نيست، که دليل ِ و به ميدان سودجويان و غارتگرا ِگردد، به افغانستان ناامن

اين دست رخدادھا و فجايع بسيار ناگوار، به زياده خواھی ھای راه اندازان جنگ ھای خانمانسوز و امپرياليستی بر می 

ُگردد؛ چرا که ھدف دولت مردان بزرگ جھانی، پاسخگوئی به بحران دائم التزايدشان می  گيزۀشان، ؛ ھدف و انباشدِ

ِغارت بيش از اين دسترنج محرومان است؛ مقصود يکايک شان کنار زدن جناح ھای رقيب از اموال عمومی و منابع 
، سوريه ای ھمچون عراق، افغانستان، ليبيانتقال تضادھای درونی، به جوامعطبيعی جامعه است و باالخره، ھدف شان، 

  . در گرو، عکس العمل سازمان ھای مدافع مردمی ستً، طبعا خالصی از وضعيت کنونی، غيره می باشدو 

ُبه ديگر سخن، در دنيای پر از سالح و در دنيای پر از نيروی مرتجع و مسلح، نمی توان دنيای آرام و ھمچنين دنيای  ُ ُ

با ھمچنين نمی توان در دنيای ھزينه پرداز با سياست تدافعی و يا . ِباب ميل کارگران و زحمت کشان را فراھم نمود

اتخاذ روش ھای حمايتی از اعتراضات مردمی، جامعۀ سرشار از صلح و محترم شمردن به حقوق انسانی را برقرار 

ِبدين سان نياز است تا سمت و سوی ھزينه ھا را، با تغيير و با انتخاب ميدان اصلی طبقاتی و آنھم با توسل جستن . نمود
. و جامعۀ مدافعين ريز و درشت جھان سرمايه داری را ناامن نمود زندگی  وگرداندبه عاليترين شکل از مبارزه، بر 

ُ مردمی ست؛ کار و وظيفه ای که نيازمند برش - ن سياسی جنبش ھای اعتراضی اُکار و وظيفه ای که بر گردۀ مدافع

ای عملی ويژه با دخالت گری ھه مبارزاتی و آنھم در تقابل با انتظار، سکون و رکود جنبش کمونيستی خاورميانه و ب

ِبنابراين تکرار سياست ايستا و . ُمدافع کارگران و زحمت کشان ايرانی گره خورده است" احزاب"ھا و "سازمان"
ِن مناسبات سرمايه داری، چيزی جز افزودن بيش از اين، ارمنده، و يا کرنش در برابر وضع موجود از جانب مخالف

  . ھزينه ھا نيست

  ٢٠١۶ ی م١۵

    ١٣٩۵ ]ثور [ ارديبھشت٢۶ 

   

 

 


