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که شما موفق  اصل نوليبراليسم است و تا زمانیچون تروريسم ح.  جھانی عليه نوليبراليسم تشکيل بدھيمۀما بايد يک جبھ

 ستراتيژیدر مقابل ... به براندازی نوليبراليسم نشده ايد ھميشه زمينه برای ظھور اشکال جديدی از تروريسم وجود دارد

بل تجزيه  ما بايد حمايت از دولتھا و ملتھا در مقاستراتيژیامپرياليسم که تجزيه و نابودی کشورھا، ملتھا و دولتھا است، 

 بھتر ۀچارچوبی برای آيند) ھرچقدر ھم دولتھای فعلی قابل انتقاد باشند(با وجود دولتھا و ملتھای يکپارچه . طلبان باشد

يکی از پی آمدھای ... با از ھم پاشيدن اين دولتھا، اميد برای پيروزی خلقھا در آينده کمرنگتر می شود. وجود دارد

 ضعيف شدن عربستان و قطر در منطقه است که ايران را تبديل به يک بازيگر  عراق، قدرت گرفتن ايران وۀتجزي

.  در عراق و پيش بينی نشده بوده استامريکاعده ای می گويند اين پی آمد ناشی از اشتباه . اصلی در منطقه نموده است

 به خوبی ءھا از ابتداامريکائي. باور ندارم که اين يک اشتباه و پی آمدی پيش بينی نشده بود باشد) سمير امين(ليکن من 

 نظامی و نابودی کامل ايران ۀ نابودی عراق و بالفاصله پس از آن حملامريکا اصلی ۀبرنام. از اين پی آمد آگاه بودند

صرف نظر از ھمه انتقاداتی (اما رھبران ايران . می را به راه انداختندو اتۀ ساختگی پروندألۀبه ھمين دليل ھم مس. بود

 .ندازندامريکا را به تعويق بي ۀبسيار ھوشمندانه عمل کردند و توانستند حمل) نھا داريمکه به آ

*********** 

 نامتناھی ۀ ملتھا و تجزي- نابودی ساير دولت ) امريکا، باالخص جاپان، اروپا و امريکا( امپرياليسم ستراتيژی -١

اين تجزيه با استفاده از . ال کشمکش و جنگ است در حًکشورھا به واحدھا و اجتماعات بسيار کوچک، ضعيف و دايما
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ی و ئپررنگ سازی شکافھای مختلف اجتماعی صورت می گيرد، از جمله شکافھای دينی، مذھبی، زبانی، قومی، قبيله 

اولين دست آورد بزرگ اين .  ھفتاد ميالدی در دستور کار امپرياليسم بودهۀ تازگی ندارد و از دھستراتيژیاين . غيره

 . شوروی بودۀ، فروپاشی و تجزييژیسترات

 قابل ستراتيژیفريقا در راستای ھمين ا تحوالت، جنگھا، کودتاھا و ناآراميھای اخير در اوکراين، خاورميانه و شمال -٢

 )طور فعال در تشديد اين اوضاع عمل می کنده امپرياليسم ب(تحليل ھستند 

، مصر، سوريه، عراق، ايران و ا و نابودی الجزاير، ليبي، تجزيهستراتيژی ھدف امپرياليسم در راستای ھمين -٣

  . موفق بوده استًامپرياليسم در الجزاير و مصر ناموفق و در عراق کامال. افغانستان بوده است

اتيک قتل عام سيستم نابودی کامل عراق بوده، يعنی نه تنھا بمباران، نابودی زيرساختھا و ء از ابتداامريکا ھدف -۴

 عراق به واحدھای کوچکتر و ۀنيسينھا، روشنفکران، سياستمداران و نخبگان عراق، بلکه در ادامه تجزيمھندسان، تک

 موفق بوده و عراق به چھار قسمت ً کامالامريکادر اين مورد سياست امپرياليستی .  در حال جنگ و کشمکش با ھمًدايما

  .تدو حکومت کرد تقسيم شده اس) نه تنھا يکی، بلکه(شيعه، سنی و 

 عراق، قدرت گرفتن ايران و ضعيف شدن عربستان و قطر در منطقه است که ايران را ۀ يکی از پی آمدھای تجزي-۵

 در عراق و پيش امريکاعده ای می گويند اين پی آمد ناشی از اشتباه . تبديل به يک بازيگر اصلی در منطقه نموده است

. ارم که اين يک اشتباه و پی آمدی پيش بينی نشده بود باشدباور ند) سمير امين(ليکن من . بينی نشده بوده است

 ۀ نابودی عراق و بالفاصله پس از آن حملامريکا اصلی ۀبرنام.  به خوبی از اين پی آمد آگاه بودندءھا از ابتداامريکائي

اما رھبران ايران . دمی را به راه انداختنو اتۀ ساختگی پروندألۀبه ھمين دليل ھم مس. نظامی و نابودی کامل ايران بود

به تعويق  را امريکا ۀبسيار ھوشمندانه عمل کردند و توانستند حمل) صرف نظر از ھمه انتقاداتی که به آنھا داريم(

  .ندازندبي

.  ھدف امپرياليسم در مصر به قدرت رساندن اخوان المسلمين، به راه انداختن جنگ داخلی و نابودی کامل مصر بود-۶

 چند ھفته پس از به قدرت رسيدن محمد مرسی از اخوان المسلمين روی گرداندند و برنامه ۀاصلليکن ملت مصر به ف

که مصر قديمی ترين  آن ھم اين. تنھا يک توضيح برای اين پديده می بينيم) سمير امين(من .  نقش بر آب شدامريکاھای 

ليس، ومانند ارتش، پ(روی زمين است و مردم مصر نمی توانستند زندگی بدون نھادھای سياسی و اجتماعی تمدن 

  .را تصور کنند) دستگاه ھای دولتی و اجتماعی که مرسی در حال نابودی ھمه آنھا بود

نبشھای ملی و اول بحران ساختاری سرمايه داری و دوم بحران ج.  جھان در حال حاضر شاھد دو بحران عمده است-٧

  .مردمی

 سرمايه داری که با سرمايه داری انحصاری زمان لنين ۀجديدترين مرحل( نظام سرمايه داری انحصاری تعميم يافته -٨

 ھستند، يعنی ھمان Uبحرانھای معمولی سرمايه داری به شکل . ، در يک بحران ساختاری به سر می برد)تفاوت دارد

ن می ئي که پاUحرکت ( منجر به خروج از بحران می شوند ًحران می گردند نھايتاعواملی که منجر به بروز و ظھور ب

 ھستند، يعنی عواملی که منجر Lاما بحرانھای ساختاری به صورت حرف ).  باال می رودًآيد مدتی صاف است و مجددا

ات تغييروند و تنھا با به بروز و ظھور بحران ساختاری می شوند ھرگز نمی توانند زمينه ساز برون رفت از بحران ش

  .اساسی در ساختار سيستم اقتصادی امکان برون رفت از بحران وجود دارد

ات بحران ساختاری شوم و تنھا در يک جمله آن را ئيات عوامل، ريشه ھا و جزئي امروز فرصت نيست تا وارد جز-٩

و نه مالکيت، اين مقوله ای متفاوت (ل سرمايه و ميزان عظيم انحصار در کنترۀاين بحران در نتيج. خالصه می کنم

  . به صورت رکود و متوقف شدن رشد اقتصادی نمايان می شودًدر سطح جھانی است که نھايتا) است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 بحران اول   بحران دوم که مربوط به جنبشھای ملی و مردمی است ناشی از عدم آگاھی عمومی از ريشه ھای-١٠

ھای ناشی از بحران ساختاری سرمايه داری جھانی به وجود می آيند از يئجنبشھای ملی و مردمی که در اثر نارسا. است

  .نا آگاه ھستند و الجرم شکست می خورند) که ھمانا نوليبراليسم است( ھای ئیريشه ھای اين نارسا

ز  ما بايد حمايت استراتيژی امپرياليسم که تجزيه و نابودی کشورھا، ملتھا و دولتھا است، ستراتيژی در مقابل -١١

ھرچقدر ھم دولتھای فعلی قابل انتقاد (با وجود دولتھا و ملتھای يکپارچه . دولتھا و ملتھا در مقابل تجزيه طلبان باشد

با از ھم پاشيدن اين دولتھا، اميد برای پيروزی خلقھا در آينده کمرنگتر می .  بھتر وجود داردۀچارچوبی برای آيند) باشند

   .شود

 بيشتر و نابودی روسيه ۀ امروز برای تجزيستراتيژی شوروی بود و ھمين ۀر گذشته تجزي امپرياليسم دستراتيژی -١٢

  .ادامه دارد

 ۀوقتی وزير خارج.  صحيح است و با منافع خلقھای جھان ھمسو استً سياست خارجی روسيه امروز سياستی کامال-١٣

وقتی وزير .  درست می گويدً کامال گروه ھای تروريستی در سوريه است، ویۀروسيه می گويد ھدف ما نابودی ھم

  . می کند، او منافقانه سخن می گويدئی فرانسه می گويد جبھه انصره در سوريه فعاليتھای نيکوۀخارج

از اينرو بيم آن .  دارد که اين پيش شرطھا امروز در روسيه وجود نداردئی پيروزی عليه امپرياليسم پيش شرطھا-١۴

ست خواھد خورد و اين شکست تنھا به ضرر روسيه نيست بلکه عواقب فاجعه باری دارم که روسيه در اين کشاکش شک

  . از آن استئیبرای کل جھان دارد که روسيه ھم البته جز

مصر، در روسيه  دولتھای پيرامونی، حتی بشار اسد و حافظ اسد در سوريه، يا سيسی، مبارک و سادات در ۀ ھم-١۵

 نابودی آنھا را فراھم ۀران، به سوی ليبراليسم اقتصادی گرويدند و ھمين زمينچف و يلتسين، و ديگپس از خيانت گورب

  .کرده است

 جھانی عليه تروريسم ۀمصاحبه ای داشت و گفتند که ما بايد يک جبھ) سمير امين( تلويزيون تونس با من ً اخيرا-١۶

چون تروريسم حاصل . م تشکيل بدھيم جھانی عليه نوليبراليسۀمن در پاسخ گفتم نه، ما بايد يک جبھ. تشکيل بدھيم

 برای ظھور اشکال جديدی از ه زمينهکه شما موفق به براندازی نوليبراليسم نشده ايد ھميش نوليبراليسم است و تا زمانی

  .تروريسم وجود دارد
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