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 در نظام سرمايه، دوستي ها و دشمني ها دايمي نيست
  

 به وضاحت تضادها و وحدت هاي اين نظام را ،»ردنظام سرمايه دوست و دشمن دايمي ندارد، تنها منافع دايمي دا«     مقولة 
  .  مي گردداستحكامدر محدودة منافع است كه اتحاد بين كشور هاي سرمايه داري دچار تزلزل و يا . عيان مي سازد

 خسارة ماليهاي سرمايه داري منجر به مرگ مليون ها انسان، ناشي از تضاد منافع بين كشور     جنگ هاي جهاني اول و دوم 
  . ها دالر، ويراني و تباهي بسياري از كشورهاي درگير جنگ گرديدميليارد

     قتل آرشيدوك فرديناند شهزادة اتريش و همسرش به دست يك صرب، انگيزة آغاز جنگ جهاني اول گرديد، در حاليكه 
  .  ي بود اروپائين كشورهاي سال پيش از آغاز اين جنگ ب50عامل عمده و اساسي اين جنگ، تضادها و رقابت هاي نهفته در 

     اتحاد بين متفقين به منظور آغاز جنگ با متحدين در جريان جنگ جهاني دوم و بعد از پايان جنگ اتحادها و تضادهاي 
هم تضاد منافع دارند و حتي به جنگ هاي  جديد بين آنها، نشان داد كه چگونه كشورهاي سرمايه داري در مقاطع معين با

  . هاي جديد مبدل مي گردد اين تضادها به دوستي ها و اتحادزنند و بعد از مدتيخونين دست مي 
لمان، متحد شوروي گرديد، اما در ختم جنگ از هر طريقي مخصوصاً از طريق ا     امريكا در ابتداي جنگ جهاني دوم عليه 

بود تا آن كشور را از پا در بياورد كه  سياسي شوروي در تالش -مصرف مليون ها دالر در قسمت تبليغات عليه نظام اقتصادي
 حرف »دوستم ديمتري«ب  كشور كوچك، موفق به اين كار شد؛ ولي اكنون اوباما با خطا15باالخره با تجزية اتحاد شوروي به 

بلكه با به  از پيش تنظيم شده نيست، اي ناگهاني و بدون برنامهاين خطاب اوباما . اتحاد با دشمن ديرينه را يكبار ديگر سر ميدهد
كار بردن اين جمله در حقيقت ميخواهد چين را زير فشار قرار دهد، چرا كه چين در جريان سال هاي اخير از لحاظ اقتصادي 
موفقيت هاي بسيار زيادي را به دست آورده و اكثريت بازارهاي اقتصادي جهان را زير سيطرة توليدات خويش در آورده است 

  . ل نيستو اين براي امريكا قابل تحم
هاي اياالت متحدة امريكا و انگلستان در زمان حاكميت رژيم شاهي ايران متحدين نزديك اين كشور بودند و امريكا كشور     

 به رهبري 1357ندي ايران در سال ، اما بعد از پيروزي رژيم آخجا نموده بزرگترين مركز جاسوسي خود را در آن كشور جاب
 .به گروگان گرفتندي ايران تمام كاركنان سفارت امريكا را ئيكه رژيم آخ اين اتحاد به تضاد حاد مبدل گرديد تا جاخميني،
ش با آن كشور، اقدام به انتقال مركز بزرگ جاسوسي خود به اسالم آباد  قطع تمامي روابط ديپلماتيك امريكا عالوه بر،در مقابل

  .ه اندرين دشمنان يكديگر مبدل گرديدنمود و فعالً اين دو  كشور به بزرگت
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پاكستان از زمان ايجادش تا اكنون . مين منافع آن كشور توسط پاكستان بوده است تأ براستوار      برخورد امريكا با پاكستان نيز 
اكستان هيچ پ.  هند در امان باشدخرد و خمير شدن توسطهميشه تالش نموده منحيث متحد امريكا باقي بماند و از اينطريق از 

از زمان تجاوز شوروي به افغانستان تا اكنون، پاكستان با تمامي . مند برقراري روابط تيره با امريكا نبوده استه گاهي عالق
 امريكا ميلياردها دالر كمك هاي نظامي، ،در مقابل.  سياسي امريكا همگام و همنوا مي باشد- سياست ها و برنامه هاي نظامي

  . لت هاي حاكم در پاكستان نموده است به دواقتصادي و اجتماعي
 آمد، يكي از داليل به وجود     حمله به عراق و اختالفات شديدي كه بعد از حمله به آن كشور بين امريكا و انگليس در عراق 

 و براي  امريكا تمامي چاه هاي نفت عراق را به نفع خود زيراآن عدم حق دادن به انگليس در چاه هاي نفت آن كشور بود
؛ يا اختالفات شديد بين انگليس و امريكا اين دوستان ديرينه در واليت هلمند دليل ديگريست مودبيست و پنج سال قرارداد ن

  .كه نشان ميدهد كه دوستي ها و دشمني ها در نظام سرمايه دايمي نيست
چيز ناتو در افغانستان نيز فقط با يك      در اين ميان حضور نظامي بيش از چهل كشور زير چتر آيساف و كشورهاي عضو 

 براي آنها ندارد، از اين اتحاد يد كه اين اتحاد هيچ نفعندر صورتيكه هر يك از اين كشورها متوجه شو. منافع :امكانپذير است
تو در لمان در شمال كشور، انگليس و امريكا در جنوب، ايتاليا در غرب و ساير كشورهاي عضو ناااينكه . د رفتنكنار خواه

هاي عضو ناتو با حضور نظامي احتماالً تعدادي از كشور.  نمايدساير مناطق افغانستان لنگر انداخته، تنها منافع شان ايجاب مي
خود در افغانستان، مستقيماً نفع نخواهند برد، اما هر يك از كشورهاي عضو ناتو از اين حضور در ساير مناطق جهان منافع 

 عساكر خويش در افغانستان، ميخواهند آن را به دست از دست دادنه با مصرف ميلياردها دالر و اقتصادي و سياسي دارند ك
  .آورند

ها و سر انجام اين اتحادي آن هيچگاه دوامدار نبوده ها و تضاد     در نتيجه تا زمانيكه در نظام سرمايه منافع وجود دارد، اتحادها
 و جهاني منجر مي  منطقه ئيياسي و نظامي مي انجامد و يا به جنگ هاي خونينها يا به ايجاد پيمان هاي اقتصادي، سو تضاد
 .گردد

  
  


