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  مايکل پرنتی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ اگست ٣١

  

  )پديتا(  امپرياليستی به روز شدهۀ سلط–فصل دوم  -عليه امپرياليسم

  

  مايکل پرنتی

 ، کمکھای خارجی، مالیکنترولله بازار و  از جم، امروزی امپرياليسمۀو اثرات سلط در اين فصل ما به روش عمده

  . نگاه خواھيم کرد،گی استه  ميراث رو به رشد فقر و بد توسع که ھمه– و خشونت نظامی ،سرکوب سياسی

  

  نابرابری بازار

 که ئیاز آنجا.  کاالھای فشرده متمرکز شده است- به صادرات چند مواد خام يا کارًاقتصاد کشورھای جھان سوم معموال

 کشور فقير خودش را در شرايط حاد رقابت با کشورھای فقير ديگر برای بازارھای ، بازار خريداری استچنين

قادرند شرايط تجارت را که خيلی زياد به سود ) کشورھای صنعتی مرفه تر(دومی . کشورھای صنعتی مرفه تر می بينند

  .بازی بگيرند يک کشور فقير را عليه ديگری به ، نمايندديکتهمنافع خودشان است 

برای .  ناموفق بوده استًتالش کشورھای جھان سوم برای غلبه بر آسيب پذيری ھايشان با تشکيل کارتل تجارت معموال

ندرت ه  ب، و عدم بازارھای جايگزين،طور کله  وابستگی اقتصادی ب،که آنھا، با توجه به اختالفات سياسی شان اين

در . طور فزاينده ای عقب افتاده استه ت بين خود کشورھای جھان سوم بتجار.  قوی را حفظ کنندۀقادرند يک جبھ

 ،ئی، و بقيه با شرکتھای اروپاافريقائی درصد از تمام معامالت تجارت بين المللی درداخل کشورھای ۶ حدود فقط ،افريقا

  . انجام می گيردامريکا و شمال جاپان
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 برای کاالھای وارداتی که از جھان صنعتی ًرند و مرتباگي می  کشورھای جھان سوم برای صادراتشان پول کمتری

 و نفت شان با قيمتھای پائين به ، مس، قلع، گوشت، پنبه، قھوه،بنابراين. کنند بيش از حد پول پرداخت می کنند وارد می

تھای باال  قطعات يدکی را با قيم، ماشين آالت، کاالھای توليدی–رسد تا بتوانند  فروش میه شرکتھای بزرگ خارجی ب

 Carlos Andrés( کارلوس اندرس پرز، رئيس جمھور سابق ونزوئالۀبرطبق گفت. دست بياورنده و دردناکی ب

Perez :(»اين جريان خروج ثابت و رو به افزايش سرمايه موجب فقر کشورھايمان شده است«.  

 ،دون پرداخت ماليات به کشور وارد شوند اجازه دارند بً وجود ندارد يا کم ھستند، معموالامريکاکه در ای مواد اوليه 

بنابراين دانه ھای قھوه و چوب خام بدون پرداخت ھزينه .  که پروسه شده اند در معرض تعرفه اندئیدرحالی که کاالھا

انتقال فن آوری و اعتبار به . رو استه  در حالی که قھوه و چوب الوار پروسه شده با پرداخت ھزينه واردات روب،قبولند

 ۀ بومی نيز از قدرت ھای صنعتی نيز ممنوع است و کشورھای جھان سوم که جسارت توسع-ھای سرمايه گذارشرکت

شرکتھای چند مليتی کسب و کار محلی را از . يک محصول صنعتی را بکنند، با تحريمھای تجاری تھديد می شوند

ھرچه که . کنند يتی بزرگتر پرجمعيت می ثبت اختراع انحصاری، منابع مدير، بازاريابی قوی،طريق تأمين مالی برتر

 بومی توسط سرمايه گذاران خارجی - احتمال بيشتر دارد تا سرمايه گذار محلی، سرمايه گذاری سودآورتر باشدۀمنطق

  .زير فشار قرار گيرد

  

  تسلط بدھی

 شرکتھای کنترول ھای شرکتھای توليدی در مالکيت يا تحت ئیدر بسياری از کشورھای فقير بيش از نصف دارا

حتی . ند ا آنھا اغلب از حق وتو برخوردار،حتی زمانی که شرکتھای چند مليتی فقط يک سود حداقل دارند. خارجی است

 شرکتھای چند مليتی از طريق منافع فن آوری نزديک به انحصار ،زمانی که کشور ميزبان صاحب تماميت شرکت است

 درصد از ٣٨ که کمپانيھای بزرگ فقط ی يک صنعت،ت استنمونه اش نف. برند خودشان و بين المللی سود می

  .کنند  میکنترول تمام ظرفيت پااليش و توزيع را ًمحصوالت نفت خام دنيا را صاحبند ولی تقريبا

ديده اند از بانکھای خارجی و    کشورھای جھان سوم صالح،با توجه به روابط تجاری و سرمايه گذاری زيان آور

شود، قرضھای ھنگفت   میکنترول و ديگر اعضای کشورھای غربی امريکا که توسط ،)IMF(صندوق بين المللی پول

ھرچه بدھی کشوری بيشتر .  و قابل پرداخت نبود دالر تريليون ٢ً ، بدھی جھان سوم تقريبا١٩٩٠در سال ھای . بگيرند

 باالتر و شرايط ۀ با نرخ بھراغلب – فشار بيشتری برای قرض کردن بازھم بيشتر برای مقابله با کسری بودجه ،بود

  .پرداخت سنگين تر ھنوز وجود داشت

 و مقدار ،شود طور فزاينده ای برای خدمات پرداخت قرض صرف میه بخش بزرگی از درآمد کشورھای بدھکار ب

طور بسيار عظيمی رشد کرده است که سود ه بدھی برخی از کشورھا ب. ماند کمی برای مصرف داخلی باقی می

دھد و ثروت  توسعه میرا  خود تغذيه از خودش سيستمبدھی، يک . شود  تاريخ پرداخت ھا انباشته میسريعتر از

  .کند کشورھای بدھکار را بيشتر و بيشتر مصرف می

 درصد از درآمد صادرات برای پرداخت سود به بدھی ھای ٨٠ ،، در کشوری مثل پارگوئه١٩٨٠تا اواخر سالھای 

 بدھکار از يک سوم تا دو سوم درآمدھای صادراتشان را صرف پرداخت بدھی اکثر کشورھای. خارجی صرف شد

 سود بانکھای خارجی از بدھی جھان سوم سه برابر بيشتر از منافعشان از ١٩٨٣،در اوايل سال . کنند ھايشان می

  .سرمايه گذاری مستقيم در جھان سوم بود
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که اقتصاددان آرجون  ھمانطوری. شود ر کاھش داده می ارزش واقعی ارز ملی کشورھای فقي،برای تشديد بيشتر مشکل

 در حال حاضر تبادل ارز بين کشورھای ثروتمند و فقير نه ،اشاره کرده است) Arjun Makhijani(ماخايجانی

طور مصنوعی توسط مراکز مالی غربی ه  بھره وری نيروی کار و قدرت خريد داخلی، بلکه بۀبرمبنای مقايس

  . درآمد ساکنان جھان سوم کمتر از ارزش واقعی باشدارزشگذاری شده است تا

طور يکجانبه لغو ه بايد آرزو کرد که کشورھای فقير خودشان را از اين اعمال شاقه مالی آزاد و بدھی ھايشان را ب

 بدھی  که در پرداختئیاما کشورھا. د اينکار را انجام دھندنتوان  که میئیفيدل کاسترو از آنھا خواست تا آنجا. نمايند

ھايشان قصور نمايند، در معرض خطر قرار دارند، که قادر به داشتن شرايط واجد برای دريافت اعتبار کوتاه مدت 

 ھای خارج ئی دارا،ند که حساب خارج از کشورشان بسته شوداآنھا در معرض خطر  .جھت تأمين مالی واردات نباشند

 ،برای جلوگيری از مقصر شناخته شدن. سدود گردد و بازار ھای صادراتی شان م، شودهاز کشورشان مصادر

 يک کشور بايد با شرايط ،اما برای واجد شرايط بودن برای وام بيشتر. دھند کشورھای فقير به قرض گرفتن ادامه می

بايد از مصرف داخلی بکاھد در حالی که توليد بيشتری برای .  ساختار صندوق بين المللی پول موافقت کندتغيير

 و ، مسکن، غذاۀکشور بدھکار بايد جمعيت خودش را با قطع ياران. ه منظور پرداخت بيشتر بدھی داشته باشدصادرات ب

 دستمزدھا را ،بايد ارزش پولش را کاھش دھد.  کافی بودجه ندارد، جريمه کندۀخدمات ديگر که در حال حاضر به انداز

 و بايد امتيازات مالياتی  کار کنند و کمتر مصرف نمايند و قيمتھا را باال ببرد تا مردمش حتی سختر  ثابت نگه دارد

پرداخت بدھی امروز .  شرکتھای بومی و دولتی را حذف نمايدۀسخاوتمندانه ای به شرکتھای خارجی تقديم کند و ياران

مللی  سرمايه مالی بين الۀ انتقال خالص قابل توجھی از ثروت کار مردم فقير کشورھای جھان سوم به خزانۀنشاندھند

  .است

  

  عنوان يک سالحه کمکھای خارجی ب

 ، بخردامريکائی را با نرخ ھای امريکائیکند که کاالھای   کشور دريافت کننده را متعھد میامريکاکمک ھای   بيشترين

 تنھا به بخش خصوصی ، در راستای تعھدش به سرمايه داریامريکادولت .  حمل و نقل شودامريکائیکه با کشتی ھای 

بيشترين کمکھای خارجی ھرگز به .  نمی نمايدءکند و به شرکتھای دولتی کشورھای جھان سوم کمک اعطا کمک می

 سرمايه گذاری شرکتھای بزرگ ۀمقدار زيادی از آن برای ياران. رسد بخشھای نيازمند کشورھای دريافت کننده نمی

 شرکتھای ۀمقداری از آن صرف ياران.  می يابد حاکمان کمپرادور فاسد راهۀ و مقدار قابل مالحظه ای به خزانامريکائی

حساب کشاورزان کوچک ه شود که محصوالت کشاورزی را ب می) cash-crop exports( محصول نقدیۀصادرکنند

  .کارند  بومی می-  برای بازارھای محلیئیکه مواد غذا

 معدود و بيشترين فقر ۀدست عد به تمرکز بيشتر ثروت در ، اکثر سرمايه گذاريھای خارجی، کمکھای خارجی،درنتيجه

نمی تواند ) از نظر طبقاتی(صورت بيطرفانه ه  طبقاتی مبلغ پول زيادی بۀدر يک جامع. برای اکثر جامعه شبيه است

کمک مالی . شود سوی ثروتمندان سرازير میه  ب، در بيشترين موارد،ءطرف ثروتمندان يا فقراه يا ب. تزريق شود

  . سياسی استکنترولرای ھمچنين وسيله ای قدرتمند ب

اين کمک زمانی که کشورھای فقير برای تأثير گذاری بر اصالحات واقعی که ممکن است به تقسيم ثروت و قدرت 

يلی اصالحاتی را چکه دولت منتخب دمکراتيک آلنده در   زمانی١٩٧٠ھمانگونه که در سال . شود منجر گردد، قطع می

جز کمک ه ، بامريکا کمکھای ۀ ھم،را محدود ساخت  ات سرمايه گذاران ثروتمند گارگر آغاز کرد و امتيازۀبه نفع طبق

 از کمکھا برای تضعيف محصوالت داخلی استفاده ً عمدتا،در برخی موارد. يلی که افزايش يافته بود، قطع شدچبه ارتش 
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ات ارضی، ذرت عنوان مثال، زمانی را که واشنگتن برای تضعيف مزارع تعاونی و تضعيف اصالحه ب. شود می

خوشه ای و مرغ يخ زده را به بازار نيکاراگوئه ريخت، يا وقتی که برای تضعيف محصوالت بومی و فلج کردن 

خاطر سپرد که شرکتھای بزرگ ه بايد ب. اقتصادھای مستقل روستا به سومالی ذرت ارسال کرد، می توان يادآوری کرد

  .گيرند  يارانه میامريکاولت شدت از سوی ده صادرات محصوالت کشاورزی خودشان ب

 – دالرکنسرسيوم بين المللی بانکداران و اقتصاددانان، کليد اصلی تبعيض طبقاتی بانک جھانی ھستند که ميلياردھا 

 برای پروژه ھای مالی که به تقويت رژيمھای راستگرای سرکوبگر -امريکائیبسياری از آن از طرف ماليات دھندگان 

 در سالھای ،برای مثال. شود  و محيط زيست صرف میءحساب فقراه ن شرکتھای بزرگ ب سرمايه گذاراۀو ياران

 سپس ميليونھا ھکتار را با ،، بانک جھانی يک بزرگراه در شمال غربی برزيل در مناطق جنگلی احداث کرد١٩٨٠

 ھمچنين برخی از فقرای برزيل. خاک يکسان کرد تا دامداران ثروتمند برزيل بتوانند از چراگاه ھای ارزان سود ببرند

 منطقه عريان و پر از ،در طول ده سال. شھری را به پائين بزرگراه برای اقامت فرستاد و سرانجام از سکنه خالی کرد

 يک ً سارقان بانک ھای جھان مجموعاۀھم«:شرح داد) Jim Hightower(ھمانطور که جيم ھايتاور. بيماری و فقر بود

  .»بانک جھانی در عرض فقط پنجاه سال وارد آورده است، وارد نکرده انددھم يک درصد از آسيبی را که 

  

  با خشونت منطقی

 اقتصادی امپرياليستی ۀ سرکوب سياسی و تروريسم دولتی غيرقابل تصور، پيامد سلط،ھمراه با فقر و بد توسعه گی

مھاجمان تنھا با ايجاد قريب به . رد صلح دوست وجود داۀدر تاريخ امپرياليسم تعداد کمی، يعنی فقط چندتامستعمر. است

 فرھنگشان را ، خراج بگيرند،قادر بودند زمينھای مردم ديگر را تصرف نموده   نظامیۀاتفاق و اغلب برتری بيرحمان

  . و قرارداد و يا کار بردگی تأسيس کنند، صنايع دستی و صنعتی شان را حذف، شھرھايشان را نابود،تضعيف

 و برزيل؛ ، موزامبيک،الی ھا در آنگوالگی جنوبی و مرکزی؛ پرتامريکا ھا در ئیسپانيا اۀوسيله  بئیچنين روشھا

لندی ھا در اندونزی ا و سومالی؛ ھ، و اتيوپیا ھا در ليبيئی؛ ايتالياافريقای ھا در جنوب غربی المان ھا در کنگو؛ جيمیبل

 و ،افريقا ، ھند، چين،چين؛ بريتانيا در ايرلند و ھندو، ماداگاسکار،افريقا؛ فرانسوی ھا در شما )East Indies(کنونی

 ، فيليپين،)امريکائیعليه بوميان  (امريکا ھا در شمال امريکائی منچوری، و چين؛ ،وريای ھا در کجاپانخاورميانه؛ 

  .و خود اين ليست، يک ليست کامل است. کار بسته شده استه  و ھندوچين ب، کارائيب،ی مرکزیامريکا

متخصص بين المللی « شامل يک ، طبيعیۀعنوان يک پديده ن اغلب توسط مدافعان امپرياليسم بتکه تکه کردن جھا

 امپرياليسم مشخص است کيفيت بسيار غيرطبيعی آن است و تکيه ۀ آنچه که دربار،در واقع. تعريف شده است» توليدات

 امپراتوری ،توری بريتانيا گفته شدکه در مورد امپرا ھمانطوری. اش بر تھديدات مکرر و اجبار و سرکوب نظامی است

 و بيرحمی جوش ، حرص و آز، با فريب عمدیًآنھا مجموعا. شود پديدار نمی» سر به زير«طور طبيعی و بيگناه ه ب

 بردگی و کشتار ميليونھا نفر ۀتاريخ امپرياليسم دربار.  و اسلحه ساخته شده اند، شالق،آنھا بر قدرت شمشير. خورده اند

 تاريخی وحشتناک وناراحت کننده ای است که برای تدريس در بسياری از مدارس ما مناسب ،اهاز مردم بيگن

  ). استوحشتناکحد ھمان ه تاريخی که عدم تدريس آن در بسياری از مدارس ما ب(نيست

 ، تعقيبتمام دولتھای دست نشانده با پيشرفته ترين ابزارھای.  امپرياليستی، ترور استۀيکی از ابزارھای معمولی سلط

و ديگر واحدھای ) سيا(امريکا ارعاب و ترور با کمکھای مالی و فنی از آژانش اطالعات مرکزی ، شکنجه،ئیبازجو

  .شوند ليس امنيتی تجھيز و تربيت میونظامی و پ
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 فورت بينينگ واقع در ايالت ۀمنطق )The U.S. Army School of the Americas- SOA (امريکا نظامی ۀمدرس

 که ،شناخته شده است » ترورۀدانشکد «ۀمثابه ی التين بامريکا در سراسر ،)Fort Benning, Georgia(جورجيا 

 ،در کشوری مثل السالوادور .دھد افسران نظامی کشورھای دست نشانده را با آخرين روشھای سرکوب آموزش می

  . ترور ھستندۀحصيالن دانشکدعام و جنايات در روستاھا دخيل بودند از فارغ الت اکثريت افسرانی که در قتل

آنھا به  . از جمله کودکان باشند،سرکوبگران کمپرادور قربانيان را مجبور کرده اند تا شاھد شکنجه دوستان و بستگانشان

 موش بر روی ، اندام تناسلی شان را با اسيد يا آبجوش سوزانده، شان تجاوز کرده اندۀزنان در حضور اعضای خانواد

 چشم ھا ، از جمله دستگاه تناسلی،سوراخ و قطع  و اندامھای مختلف بدن قربانيان را ن زندانيان گذاشتهواژن زنان و دھا

 ، سرنيزه و باتون را در واژن،آنھا آمپول ھوا در سينه و رگھای زنان تزريق کرده اند .مثله کرده اند و زبان ھايشان را

من در [ .رگی و مرگ تدريجی و دردناک شده استيا در مورد مردھا در مقعدشان فروکرده اند که باعث پا

جزئيات و مدارک  ١٩٨٨ ،سنت مارتين پرس: نيويورک.  تسليحاتیۀ و مسابق، انقالب،؛ امپرياليسمدالرشمشير و  کتابم

  ].بيشتری ارائه داده ام

 که منابع *ستان و افغان  آنگوال، موزامبيک، که دولتھای انقالبی ضد سرمايه داری مثل نيکاراگوئهئیدر کشورھا

 از نيروھای مزدور امريکا دولت امنيت ملی ،جای عده معدود، در ميان اکثريت مردم توزيع کرده بودنده اقتصادی را ب

 و کل روستاھا ، درمانگاه ھا، تعاونی ھای کشاورزی،ضددولتی در جنگھای فرسايشی پشتيبانی کرده است که مدارس

  .را ويران می کردند

 يا از طريق روانی درھم شکسته ،قتل رسيدهه  ب،گيرند و ده ھا ھزار نفر معلول رد تجاوز قرار میزنان و دختران مو

. گيرند  قرار میامريکاھزاران پسر جوان ربوده شده و در خدمت نيروھای ضد انقالبی مورد حمايت . شوند می

 ۀاين جنگھای فرسايشی ھزين. آورند در می سر از اردوگاه ھای پناھندگی ،ميليونھا شھروند از محل زندگيشان رانده شده

  .وادار می کند بر زندگی انسان دارد و درنھايت دولت انقالبی را به امتناع از برنامه ھايش   سنگينی

 برای سرکوب ، ھمسو با دولتامريکا امنيت ملی ۀ کميت،در کشورھای طرفدار سرمايه داری مثل السالوادور و گواتماال

  .دھد  کمک ھای ضروری ضد شورش ارائه می،دمینيروھای آزاديبخش مر

 اداره امنيت ملی ،)NSC( شورای امنيت ملی ، کاخ سفيدئیدفتر اجرا» امريکا امنيت ملی ۀکميت«منظورم از 

)National Security Administration(، سازمان اطالعات مرکزی )و ،ليس فدرالو پنتاگون، دفتر تحقيقات پ،)سيا 

 و مداخالت زورمندانه در خارج و در داخل مشغول ، اقدامات پنھانی، سرکوب،که به کار تعقيب است ئیديگر نھادھا

  .ھستند

راه انداخته شده با ه  دردناک از اقدامات ضد شورش بسيار متعدد بۀجنگ طوالنی عليه مردم السالوادور تنھا يک نمون

  .کنند  می عليه مردمی است که برای عدالت اجتماعی مبارزهامريکاپشتيبانی 

را که مظنون به ) El Mozote( تمام ساکنان روستای ال نوزوته،امريکا ۀسربازان السالوادور مجھز و آموزش ديد

 توسط ً السالوادوری اکثرا٧٠٠٠٠ حدود ١٩٩۴ و ١٩٧٨بين سالھای . عام کردند طرفداری از چريکھا بودند، قتل

 نفر ديگر آواره يا ٢۵٠٠٠٠. بور به فرار از کشور شدند نفر مج۵۴٠٠٠٠حدود . نيروھای دولتی کشته شده بودند

 اينھا در کشوری اتفاق افتاد که فقط چھار ميليون جمعيت ۀھم. توسط ارتش مجبور به اسکان مجدد در اردوگاه ھا شدند

  .دارد

ن را ازدست  جانشا١٩٩۴ ساله تعداد کسانی که تا سال ٣۵علت حمايت سيا از درگيری ه  ب، کشور ھمسايه،در گواتماال

 ۴۴٠حدود .  نفر ديگر نيز ناپديد شده اند۶٠٠٠٠ آن، ۀاضافه ب. شود  نفر تخمين زده می١٠٠٠٠٠دادند، در حدود 
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 يک ميليون نفر از کشور ًتقريبا. عام شده اند روستای مظنون به طرفداری از چريکھا نابود و بسياری از ساکنانش قتل

.  اقدامات ضدشورشی مجبور به ترک خانه و به مھاجران داخلی تبديل شده اندفرار کرده اند و يک ميليون ديگر بر اثر

  .کشتار ادامه دارد

 ،در ادامه سالھای آتش بس. قتل رسيدنده  ھزاران نفر توسط نيروھای دولتی در يک جنگ طوالنی چريکی ب،در کلمبيا

مبارز توسط گروه ھای شبه نظامی بيش از ھزار نفر از مخالفان سرمايه داری يا سياستمداران اصالح طلب و 

 رھبر حزب - آنھا، دو کانديدای رياست جمھوری از اتحاد ميھنی و يک عضو مجلس سنای کلمبياۀ از جمل،راستگرا

 به امريکا  بدون صدای اعتراضی، ارسال کمک نظامی از طرف -آنجا ھم کشتار ادامه دارد. کمونيست، کشته شدند

  .کلمبيا ھمچنان ادامه دارد

 حزب ،قتل رسانده  تا يک ميليون نفر را ب۵٠٠٠٠٠، بين ١٩۶۵  در سال  امريکا ارتش مورد حمايت ،ا اندونزيدر

که نيويورک  ئی را نابود کرد و بسياری را که مشکوک به ھواداری از آن بودند، کشت تا جااکمونيست اندونزي

  .خواند» عی در تاريخ سياسی معاصريکی از وحشيانه ترين کشتار دسته جم«را  آن) ١٩۶۶ چ مار١٢(تاميز

ش را سرنگون  حمله کرد و دولت اصالح طلب،)East Timor( به تيمور شرقیا ھمان ارتش اندونزي،ده سال سال بعد 

تجاوز يک روز پس . قتل رسانيده  نفری اش را ب۶٠٠٠٠٠ نفر از جمعيت حدود ٢٠٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠ساخت و بين 

فيليپ .  آغاز گشتا به اندونزيامريکامھور و ھنری کسينجر وزير امور خارجه از پايان سفر جرالد فورد رئيس ج

به  «انرال سوھارتو اندونزيجبه    اظھار نظر کرد کهً اخيرا، يکی از افسران سيا در آن موقع،)Philip Liechty(ليچتی

ليچتی اشاره کرد که . )١٩٩۴ت گس ا١٢ ،نيويورک تايمز(» صراحت برای ايجاد آن فاجعه چراغ سبز داده شده بود

  . تحويل داده شده بودامريکا از طرف ،ئی ھمچنين مھمات و مواد غذا،ا ارتش اندونزيۀبسياری از سالحھای مورد استفاد

 دارای قدرتمندترين امريکا.  فتح استعماری و اشغال استۀامروز عامل قدرتمندتری نسبت به دور  نيروی نظامی حتی

 اما مأموريت ،اصطالح حمايت از دمکراسی در برابر کمونيست بوده ھدفش ب. استبر روی زمين   ماشين نظامی

 و پاناما نشان داد، ، گرانادا، جمھوری دومينيکن، لبنان، الئوس، کامبوج، ھمانگونه که در ويتنام-امريکاواقعی ارتش 

 ضد سرمايه داری، انقالبی يا برای دفع تھاجم روسيه يا کوبا نبوده، بلکه برای جلوگيری از پيروزی مخالفان بومی

  .دولتھای ملی بوده است

 و اطالعات و واحدھای   ژاندارمری، از ارتش ھای جھان سوم،طور غيرمستقيمه  ھمچنين، بامريکانيروی نظامی 

 ۀھدف حفاظت آنھا از دولتھای خودکامه برای ترس از حمل. کند  ازجمله جوخه ھای مرگ پشتيبانی می-امنيتی

وجود ندارد، نيست بلکه برای سرکوب و ترور و تھديد عناصر شورشی در جوامع خودشان يا در کمونيستی که 

  . در تيمور شرقی استاکشورھای مجاور مانند مراکش در صحرای غربی و اندونزي

 به توسعه و ارتقاء نيروھای امريکا دولت ،عالوه بر تأمين مالی ضدجاسوسی جھان سوم و نيروھای امنيتی داخلی

 با ، و تايوان،ارجنتاين ،ا اندونزي، ترکيه، جنوبیوريایی يک دوجين يا بيشتر دولت ھای دست نشانده از جمله کنظام

ھای ھدايت راکت و ، ناوھا، سيستمھای توپخانه، خودروھای زرھی جنگی، تانک ھا، ھليکوپتر توپدار،جت ھای جنگنده

  .شونده مشغول است

 ۀمنظور اجرای سياستھای سلطه طلبانه برنامه ريزان و دست اندرکاران امپرياليسم توسل به اقدامات شديد زور را ب

  .دانند  سياسی خود الزم می–اقتصادی 

آنھا توسط . دنيا نيامده انده  ماليخوليائی يا جالد ب، کثيف ترور و شکنجهً داوطلب برای انجام کار واقعا،سرسپردگان بد

  .ان سيا با تکنيک ھای الزم آموزش ديده اندمشاور
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 که تکاليفشان کسب ،ھستند» ئیی ھائحرفه «ی التين خودشان اعالم کرده اند که آنھا امريکاشکنجه گران در 

  . بنابراين بھترست جنگ عليه آنھا را پيگيری کنيم،است  مخالفان دولتی-براندازان از اطالعات

 ، رھبران کارگری،آنھا با دقت مخالفان سياسی. کشند  را ديوانه وار نمیعالوه بر اين، جوخه ھای مرگ مردم

  .دھند  و روزنامه نگاران را که بيش از حد منتقدند، ھدف قرار می، روحانيون اصالح طلب،دانشجويان اعتصابی

مشغول به دفاع  آزادکنند، خودشان را افرادی کم نجابت، غير   مأموران سيا که اين برنامه ھای خشن را تنظيم می،البته

آنھا ممکن است اذعان نمايند که برخی از روش ھايشان ناخوشايند . کنند  در خارج از کشور تلقی نمیامريکااز منافع 

گويند که پيروزی کمونيست، نسبت به  کنند و با تأکيد می  آتش با آتش اشاره میۀاست، ولی سريع به ضرورت مبارز

  ر به استفاده از آن شده اند، خطرناک تر استآنچه مصالح سرکوب که آنھا مجبو

شکنجه و جوخه ھای   رزمندگان امنيت ملی. کنند بنا براين، جنايات خود را با مجرم خواندن قربانيانشان توجيه می

خاطر دفاع از منافع خاص ه عنوان بخشی از روند پشتيبانی از نابودی و سرکوب به  بلکه ب،مرگ را نه خودسرانه 

  .کنند سياسی تلقی می -اقتصادی

گاھی اوقات دولت . امپرياليسم بايد يک سيستم امنيتی دولتی برای حفاظت از منافع خصوصی در خارج ازکشور بسازد

  .که سرمايه گذاران آماده به انجام آن برای خودشان باشند، ادعای نمايندگی از منافع خصوصی را دارد خيلی قبل از اين

که او مشاھده کرد که  روشن ساخت زمانی) Woodrow Wilson(جمھور وودرو ويلسون رئيس ، يک قرن پيشًتقريبا

که   آنھا را قبل از اين،طور گسترده ای آنھا را باز کنده  و ب،بايد اين درھای تجارت خارج از کشوررا باز کند«دولت 

ا در سرمايه گذاری منطقی ھمه باھم از باز شدن سودمند شوند يا ھمه باھم برای پرسيدن سرمايه ھای خصوصی آنھ

  .»نباشد، باز کنيد 

طور ه اين ب. دولت نه فقط بايد از سرمايه گذاران شرکتھای خاص، بلکه از کل روند انباشت سرمايه خود محافظت کند

اقتصادی مساوات   دنبال ساخت سيستمھایه شود که ب اصولی موجب سرکوب جنبشھای ملی، مردمی و انقالبی می

  .دطلبانه تر ھستن

  

  امپرياليسم کم شدت

انتقامگيری، مرگ و نابودی  را برای» جنگ کم شدت« روش امريکابه اذھان عمومی داخلی حقنه شده که امپرياليسم 

اين رويکرد نيروھای . دنبال مشی جايگزين توسعه ھستند، گسترش داده استه عليه کشورھا يا جنبشھای چريکی که ب

قادر به پيروزی نظامی بر ارتش اشغالگر    شناسد که رسميت میه  ب،يم ھرگز اگرنگوئ،چريکی جھان سوم را بندرت

چريکھا بھترين اميدی که دارند اينست که وارد يک جنگ فرسايشی . يک قدرت صنعتی يا ارتش کمپرادورش بوده است

شود و تعھد خارج از از ھزينه جنگ خسته   تا بعد جامعه ، محروم کنندئیبشوند، کشور امپرياليستی را از پيروزی نھا

  .شود برای امپرياليستھا خيلی گران تمام می سياسیسپس جنگ برای ادامه از نظر. زير سؤال ببردکشورش را 

علت طوالنی بودن خود، باعث سقوط ه  ولی ب،مقاومت آزاديبخش در الجزاير ھرگز به شکست فرانسه نزديک نشد

  .الل شدجمھوری چھارم و اجبار دولت فرانسه به قبول استق

 جنگ بود که ديکتاتوری   و موزامبيک ثابت کرد که طوالنی و پرھزينه بودن، آنگوال،ال در گينه بيسائوگجنگھای پرت

  .ساالزار را بی ثبات و درنھايت سرنگون کرد

 و ديگر ، شورشھا، تحصن ھا،یئظاھر بی پايان ويتنام باعث شد که کشور با اعتصابات توده ه  جنگ ب،امريکادر 

 ،سياستگذاران برای جلوگيری از تحريک چنين مخالفان سياسی در خانه. دامات راديکال، مقاومت ازھم پاشيده شوداق
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 درگيری ھای نظامی به حداقل برسد و ، حالتی که ھمه چيز در خدمت جنگ نباشد،روش جنگ کم شدت را توسعه داده

) پروکسی(جنگ کم شدت يک جنگ نيابتی . جتناب گردد اامريکائیدر نتيجه، از استفاده و ازدست دادن پرسنل نظامی 

با آموزش و دادن مشاوره . شود  استفاده میامريکا که از سربازان مزدور دولتھای جھان سوم تحت حمايت ،است

 اين نيروھا قادرند برای مدت ، و کمک ارتباطاتی و کمکھای سخاوتمندانه واشنگتنکنترول ، قدرت برتر آتش،نظامی

 ھر زمان به حمله دست بزنند با سرعت نقل و مکان کنند و ھمراه با جوخه ھای ترور و مرگ در شھرھا و طوالنی، در

رسد و از  آنھا از يک حمله ھمه جانبه عليه نيروھای چريکی که باحتمال زياد به پيروزی نمی. روستاھا باقی بمانند

  .کنند انتقام بيھوده و وحشيگری خودداری می

جنگ ضد . مدت يک دھه ادامه داشته راه انداخته شد به  ھای ريگان و بوش عليه نيکاراگوئه بجنگی که توسط دولت

 ، و در گواتماال، در کلمبيا بيش از سی سال، در فيليپين بيش از بيست سال،انقالب در السالوادور بيش از پانزده سال 

  .سی و پنج سال طول کشيد

 نه پيروزی ،عام ھای بزرگ ديگر، نه درگيری گسترده نظامی  قتلبه تصويب رسيد، نه» جنگ کم شدت«ھنگامی که 

  .وجود ندارد) Tet(يا تت ) Dienbienphu( نه حمله به دينبين فو، نه شکست چشمگير،چشمگير

نيست، )  م- نظامی استۀمنظور مداخل(رسد که ھيچ اتفاق خاصی نيفتاده، خبری از مداخله  نظر میه که ب برای اين

کنند اما،   مداخله گران يک جنگ فرسايشی را دنبال می،مانند چريکھا خودشان. ن نمی پيوندندعموم به مخالفا

سازد بيشتر   که آنھا را قادر می،ھدفشان نشان دادن اينست که آنھا زمان و منابع زيادی دارند. مردم نه با حمايتشان عليه

که در حال حاضر   برای اين،ياسی دوام بياورند  بلکه ھمچنين از نظر س،از نيروھای چريکی نه فقط از نظر نظامی

  .فشار کمی برای خروج از طرف مردمشان در خانه وجود دارد

طور روزافزونی توسط ھزينه ھای ه تواند بدون پشتيبانی مردمشان، که خودشان ب  نيروی چريکی نمی،در عين حال

  .جنگ روحيه شان ضعيف شده، وجود داشته باشد

 م السالوادور از جنگ، يکی از مالحظاتی بود که باعث شد نيروھای آزاديبخش فارابوندو مارتیخستگی رو به رشد مرد

)FMLN (اش تن در دھندامريکائی صلح با دولت خائن السالوادور و حاميان ۀمجبور شوند به مذاکر .  

 که ،حدود شده بودندند، اما از نظر نظامی مدطور کامل شکست نخوره  و السالوادوری ھرگز بئیچريکھای گواتماال

 ئینشان داد ھنوز با تناوب کم توانا  FMLN حتی وقتی که. طور فزاينده دشوار قرار داده بوده آنھا را در وضعيتی ب

  .پرھزينه برخوردار بود   نتيجه از اھميت محدود واغلب،راه اندازی حمالت را دارد

 توقف ئیتوانا: تجربه کردند  ژيک شان رايح سترات نيروھای چريکی از دست دادن بزرگترين سال،با درگيری کم شدت

اما حاال نيروھای امپرياليستی .  برای دوام سياسی بر آنھائی توانا،آسيبھای بيشتر برای مدت طوالنی تر از امپرياليستھا

ظامی آن ژی سياسی و نوع ني ھمان ستراتۀاندازه جنگ کم شدت ب. توانند در ميدان برای مدت نامحدودی باقی بمانند می

  .خطرناک است

يک     نظامی امپرياليسم شامل نه فقطۀ مداخل، و کشورھای ديگر، افغانستان، اتيوپی، آنگوال، موزامبيک،در نيکاراگوئه

اھداف « عليه امريکادولت ضدشورش عليه چريکھا، بلکه يک عمليات وحشيانه توسط نيروھای مزدور مورد حمايت 

  . و جمعيت آسيب پذير بی دفاع است، مزارع تعاونی، شھرھا،ئیمانگاه ھای روستا در، انقالبی مشتاقۀيک جامع» نرم

که احساس کند که ديگر طاقت ندارد، با خونريزی و ضرب و شتم مواجه خواھد  مردم کشورھای مورد ھدف تا زمانی

ايت مجبور به تسليم در فرياد صلح نه از مردم در کشورھای امپرياليستی، بلکه، از مردم سرزمين قربانی که درنھ. بود

  .امپرياليستھا قرار گرفته اند، بلند می شود  کار سياسی و اقتصادیۀزير فشار برنام
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  )GATT ( تعرفه و تجارتۀموافقت نام  جھانی شدن از طريق

 North American(ی شمالی تجارت آزادامريکا ۀ سياسی، توافقنام- اقدامات اخير توسط نخبگان اقتصادی  ۀازجمل

Free Trade Agreement ( يا نفتا)NAFTA (اروگوئه ١٩٩٣ تعرفه و تجارت ۀو دور موافقت نام 

)١٩٩٣ Uruguayan Round of the Agreement on Tariffs and Trade (يا)GATT (ۀ که نشاندھند،ھستند 

  .نفع شرکتھای چند مليتی استه تالش برای دور زدن حاکميت دولت کشورھا ب

ديوارھای تعرفه را شکسته، با افزايش تجارت، اقتصادھای  GATT و NAFTA ، گرديدهءالقاھمانگونه که به عموم 

  .کند نفع گويا مردم تمام ملتھا ادغام میه ملی را در سيستم جھانی و ب

اصطالح ما را از سطح ه  تاريخی است که بۀعنوان درمان خوش خيم و طبيعی و توسعه ب» جھانی شدن«اين روند 

  .روابط بازار بين المللی برده است  ح ملی و حاال بهی به سطئمنطقه 

 چند مليتی ًشوند، اينست که واقعا ھدف شرکتھای چند مليتی که توسط قدرتھای مستقل از تمام ملل سرويس داده می

  . تبديل به آقا باالسر قدرت مستقل از ھر کشور خاص بشوند،بشوند

ً  نه فقط صرفا، يک شرکت جھانی، سرمايه گذاری در سراسر جھاندليله  جنرال موتور اعالم کرد که ب،يک دھه قبل

جنرال موتور به بستن کارخانه ھا در اياالت ادامه داد و کارخانه ھای . خانه بياورده  مفھوم را بئیگو.  استامريکائی

 رئيس امور مالی شرکت کلگيت ،)Cyril Siewert( سيريل سيويرت،به ھمان رويه. جديدی در خارج ساخت

 يک تماس خودکار امريکا«:عنوان کرد و گفت) ١٩٨٩ مه ٢١(نيويورک تايمز  در،)Colgate Palmolive(الموليوپ

 داو ،سالھا پيش. » فکر که اين کشور را در درجه اول قرار دھد، نداردکنترولدستگاه . ما ندارد ] شرکت در [ منابع

 شرکتی که ھيچ ،بوده است غيرملی يک شرکتتأئيد کرد که درفکر تبديل شدن به ) Dow Chemical(کيميکال

داو قصد داشت يک جزيره در کارائيب بخرد و در اين جزيره . وفاداری و بنابراين، پاسخگوی ھيچ کشوری نباشد

  .خودی بدھده دربسته، به خودش يک قدرت خودب

ی بزرگ بيشتر از قدرت شرکتھا.  پادشاھی شرکتھای بزرگ نيستۀ احتياجی به جزير،GATT ۀبا وجود توافقنام

عبارت ديگر، ه سازمان تجارت جھانی، ب GATT موافقت نامه ھای. قدرت ھای مستقل دولتھای ملی افزايش می يابد

. کند ايجاد میند، امتحد  با ھمان وضعيت حقوقی که عضو ملل ، کشور امضاء کننده١٢٠انجمن بين المللی بيش از 

 مصرفی و کار ، اجتماعی، آبکی کردن قوانين زيست محيطی، فائق آمدن،سازمان تجارت جھانی دارای قدرت بازدارنده

عنوان قضات بر سر مسائل ه کند که ب  از متخصصان غيرمنتخب درست میئی ھا]دسته[پانل . ھر ملت يا کشور است

د کن درنتيجه، اطمينان حاصل می. کند اقتصادی و دور از دسترسی حاکميت ملی و خارج از نظارت مردمی عمل می

  .که منافع جامعه تابعی از سرمايه مالی باشد

  می،نيستند  کسی انتخاب و تأئيد نشده اند و دارای منافع محدودی ھم که توسط ھيچ  )شرکت کنندگان در پانل(پانليستھا

 و ،رسانند اطالع عموم نمیه  روند کارشان را ب،کنند آنھا در خفا مالقات می.  مالی داوری کنندألۀتوانند در ھر مس

 است که فقط شرکتھای چند مليتی تنظيم کننده و ئیکارشان ساختن دنيا.  استيناف اداری قرار ندارند- تحت تجديد نظر

  .توليد کننده آن ھستند

نه عليه  GATT  صفحه قوانين۵٠٠ ،)١٩٩۴ بروری ف،يادداشت کار)(Kim Moody(طبق مشاھدات کيم مودی

دولتھای امضاء کننده بايد تعرفه ھا را کاھش . ليه دولتھا تنظم شده استتجارت کسب و کار و سرمايه داری، بلکه ع

 به دعاوی ، با شرکتھای خارجی ھمانند شرکتھای داخلی برخورد نمايند، يارانه ھای کشاورزی را حذف کنند،دھند
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 اگر کشوری از . و مطيع احکام بوروکراسی نخبگان دائمی سازمان جھانی کار باشند،شرکتھای مخترع احترام بگذارند

تواند تحريم ھای تجارت بين  می  GATT ،قوانين سازمان جھانی کار تخلف و در برابر دستورات پانل مقاومت کند

ه کشورھای قدرتمند را ب  GATT .المللی را اعمال نمايد و کشور مقاوم را از بازار و مواد مورد نياز محروم سازد

 برخی از ،  GATT  تحت قوانين.  ما تأمين می کندۀحساب بقي ه منافع ثروتمندان را ب،حساب کشورھای ضعيف

 اقتصاد ،ئی قوانين حفاظت از موجودات دريا،ئیبر محصوالت غذا کنند که نصب برچسب اجباری کشورھا استدالل می

و  ،دست کودکان کاره  ممنوعيت واردات ساخته شده ب،)آزبست( ممنوعيت ،سوخت و انتشار استانداردھا برای ماشينھا

» موانع تجاری غير تعرفعه ناعادالنه«ممنوعيت محصوالتی که خطر انقراض گونه ھا و بر آفت کش ھای خطرناک 

  .تأسيس کرده است

اقدام شھروندان در مقياس محلی و ملی به چيزی شبيه به يک مانع در برابر اقدام شرکتھای بزرگ در سطح جھانی 

تا حد زيادی «متذکر شد که سازمان تجارت جھانی ) Ralph Nader(ادر، رالف ن١٩٩۴ جون ۀدر بياني. تبديل شده است

 دور امريکاحال حاضر تضعيف قوانين نظارتی    در،»دھد مشارک شھروندان در امور مربوط به تجارت را کاھش می

  . آن چيزی است که حاکميت ضعيف مردمی ما را قادر به دستيابی به آن می سازدۀھم زدن

برای تحميل صدور مجوز اجباری   به شرکتھای چند مليتی  GATT ،»حقوق مالکيت معنوی«تحت پوشش حفاظت از 

باعث افزايش   GATT  در اين روش. دھد و حقوق مالکيت انحصاری در بخش کشاورزی بومی و اجتماعی اجازه می

  .قدرت شرکتھای بزرگ برای نفوذ در جوامع خودکفای محلی و انحصار منابع شان است

 و ساير خواص با ،ئی دارو،که عصاره اش يک آفت کش طبيعی  را مثال می آورد) neem tree(ريشنادر درخت چ

 را جلب کرده و به ثبت ئی توجه شرکتھای مختلف دارو،اين درخت که در ھند برای قرنھا کشت شده. ارزش می باشد

 طبق ،ئیشرکتھای دارو.  باعث اعتراضات گسترده کشاورزان ھندی شده است،اختراع انحصاری شروع کرده اند

  .دست آورده انده  انحصار، بازاريابی محصوالت درخت چريش را بکنترول ، حق ثبت اختراع،WTO قوانين

 شرکتھای ۀ محلی و تعاونی ھای عمومی کارگری، تصاحب گستردئی از قبل اموال و دارا  GATT ،طور کلیه ب

 و  ی شمالی و اروپا محروم از حمايت تعرفهامريکا در بسياری از مزارع کوچک خانوادگی. کند پيشرفت می  بزرگ

ميليونيھا «: که کيم مودی اشاره کرد ھمچنان. شوند  نابود میافريقاروستاھای خودکفای اقتصاد کشاورزی آسيا و 

که درحال حاضر در مکزيک اتفاق می   ھمانطوری،شوند جھان سوم از زمينشان رانده می  ۀدھقانان توليد کنند

  .»NAFTA] -ت نفتاتح[افتد

حساب کاھش نيروی کار و مخارج توليد، ه ما بايد ب  .مانيم  باقی می GATT طور رقابتی، عضوه به ما گفته شده که ب

ما بايد برای خدمات اجتماعی کمتر صرف کنيم و دستمزدھا را بيشتر . ی شمالی افزايش دھيمامريکاتوليداتمان را در 

فقط در آن صورت ممکن است با نيروھای .  و خصوصی سازی کنيم ئی مقررات زدا،ترر ساختار بيشيغي ت،پائين آوريم

آگاھانه توسط تجار  GATT  . اين نيروھا وجود نداردۀ ھيچ چيز غيرشخصی دربار،در واقع. غيرشخصی ھمراه شويم

اد جھانی را دنبال  اقتصئیصراحت مقررات زداه  منافعی که بۀواسطه  ب، چند سالهۀو نخبگان دولتی در طول يک دور

  .طور برنامه ريزی شده با تمام بررسيھای دمکراتيک بر شيوه ھای کسب و کار مخالفت کرده انده کرده اند، ب

 برای مردم ،، بيشتر از ھميشه فراری و پاسخگو نيستGATT و  NAFTA  مثلئیکه مرکز تحت برنامه ھا ھمچنان

ولتشان را مجبور به تحميل مقررات حفاظتی کند يا اشکال جديد توليد  يا ملتی مشکل است بتوانند د، يا کشور،ھر استان

 تنھا شرکت ،امريکا تجارت آزاد بين کانادا و ۀبر اساس توافقنام:  يک نمونهۀارائ.  عمومی را توسعه دھد-بخش دولتی
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شھروندان آنتاريو .  شداعالم» رقابت ناعادالنه «امريکا ۀ اتومبيل ثبت شده در استان آنتاريو توسط شرکتھای بيمۀبيم

  . غيرسودآور قدرت مستقل خود را اعمال نمايندۀعنوان يک سيستم بيمه اجازه نداشتند ب

 نيروھای محافظه کار سخت فشار ،ی شمالیامريکا و حتی در اروپا و ، آسيا،ی التينامريکا در ، گذشتهۀدر طول دو دھ

 خطوط راه ، بانکھا، چاه ھای نفت، کارخانه ھا،معادن(ی آورده اند که صنايع و خدمات غير سودآور و خدمات دولت

 ، مراقبتھای بھداشتی، خدمات پستی، کانالھای دولتی تلويزيون-  سيستمھای تلويزيون، آب و برق،نولفي شرکتھای ت،آھن

  .را با حراج به شرکتھای خصوصی جھت کسب سود به فروش رسانده شود) و شرکتھای بيمه

 رھبران ملی گرا برخی با موفقيت برای بيرون کردن شرکتھای غربی تالش ، کشور ديگر ھمينطور در چند،در ھند

 و کاالھای مصرفی خانگی ، بخش دولتی ساختند،خود محروم شدند   سرمايه گذاران خارجی از مبادالت سھام،کردند

اين تالشھا تقويت ) USSR( لينک اقتصاد ھند به اتحاد جماھير شوروی - با اتصال. برای بازارھای محلی ايجاد کردند

سوی ه  ھند ب، و تأسيس دولت محافظه کار جديد در دھلی نو،GATT  ظھور،شوروی)  م-تخريب(اما با فروپاشی. شد

 حذف شده بودند، مانند کوکاکوال ً شرکتھای غربی که قبال، ١٩٩٠در اوايل سالھای . رود استعمار مجدد به پيش می

طور کامل تحت ه بار ديگر ب  افزايش يافته اند؛ کل صنايع و بازارھای مصرف يکبرگشته اند؛ سرمايه گذاران غربی

 ،رغم اعتراض کارکنانش با کاھش اجتناب ناپذير دستمزد و شغل  خارجی شده اند؛ و صنايع دولتی علیکنترول

  .خصوصی شده اند

يت می شد، در حال وقوع شدت از طرف شوروی حماه فرآيند مشابھی در کشورھای اروپای شرقی که اقتصادشان ب

منظور پيوند زدن سرنوشت اقتصاد جھان به رحمت و دلسوزی ه  ب،منطق گسترش جھانی شدن امپرياليسم. است

 مالی بين المللی بر دمکراسی طراحی شده ۀ سرماي، پيروزی امپراتوری بر جمھوری،بانکداران و شرکتھای چند مليتی

  .است

  .ليسمپايان فصل دوم از کتاب عليه امپريا

 

  :يادداشت

 در ٢٠١۶ اگست ۴به تاريخ » داليل ارزشمند"فصل ھفتم"امپرياليسم« به دنبال انتشار قسمت ھفتم اين مقاله معنون به -١

فقط ھمين فصل را " نويدی"، در آغاز فکر نموديم، شايد ھمکار گرامی ما آقای "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "پورتال 

 اگست به دست ما رسيد، متوجه شديم که ١٩ند، اما بعد ازاين که ترجمۀ فصل ھشتم آن به تاريخ انتخاب و ترجمه نموده ا

  . ترجمه دارنددردستتمام آن کتاب را " نويدی"قضيه طوری نبوده که ما فکر می کرديم، بلکه آقای 

ديم، ايشان لطف نموده قسمت وقتی قضيه را از خودشان استفسار نموده و خواستار قسمت ھای قبلی اين اثر گرانبھا گردي

  .ھای قبلی را نيز برای ما فرستادند، که شما قسمت اول بخش اول آن را از نظر گذشتانديد

و متصديان آن ھيچ گاھی چنين تصميمی نداشته و آن را عار خود "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد " ھرچند پورتال -٢

، بپردازند، باز ھم بگيرندمسؤوليت نوشته ھايشان را به دوش ندارند تا می دانند که به جواب عناصر جبونی که شھامت 

يکی از افرادی که سر در آخور، سايت استخبارات المان دارد، بر مواضع ضد  چون اطالع يافته ايم که در اين اواخر

 زعم خودش  به"نسرين معروفی"امپرياليستی و ضد ارتجاعی متصدی و ھمکار شجاع پورتال خانم دپلوم انجنير 

انتقاداتی وارد و آن را کھنه معرفی نموده است، ما به عوض جواب از جانب خود، مطالعۀ اين مقاله را که نويسنده اش 

تقدان توصيه نموده، از نشھروند قبلۀ آمال تمام انقياد طلبان يعنی امپرياليزم جنايتگستر امريکاست، به ايشان و ساير م

ً واقعا عالقه مند به دامن زدن به يک بحث علمی باشند، از زير چنبر سايت در صورتی که: ايشان می خواھيم
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تا ديده شود که چه کس و يا کسانی کھنه گرا و بی . استخبارات المان بيرون آمده، با ھويت اصلی شان وارد بحث شوند

 خواران امپرياليزم می خبر از تکامل جوامع بشری اند و چه کس و يا کسانی در زير نقاب نوآوری و مدرنيزم، جيره

  .باشند

 الزم به يادآوريست که نشر اين مقاله، نبايد بدان معنا تعبير گردد که ما با تمام تعاريفی که نويسنده از امپرياليزم می -٣

باال ترين "نچه را به نام امپرياليزم می شناسيم چيزی نيست به جز آدھد موافق ھستيم، چه ما را اعتقاد بر آن است که 

  ".حلۀ سرمايه داریمر

به علت نارسائی ھای جنبش انقالبی افغانستان در :  ھمان طوری که بار ھا نوشته ايم، ناگزيز باز ھم بايد بنگاريم-*

معرفی باند ھای خلق و پرچم که ھيچ ربطی به انقالب و انقالبی بودن نداشتند، اکثريت نيروھای چپ بين المللی بدون آن 

" قياس مع الفارق"از دوران سياه حاکميت مزدوران روس در افغانستان بپردازند، با يک که خود به تحقيق جامعی 

  .دولت دست نشاندۀ سوسيال امپرياليسم روس را نيز انقالبی معرفی می دارند

  AA-AAادارۀ پورتال

  

 :لينک قسمت قبلی
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