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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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
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 Political سياسی

  
  ديسد دھاشميس

  ٢٠١١ مارچ ١٢

  

  !یدار هيسرما ستميسۀ نديآ
  

 فاوتمت تيفيک و نام با اگرچه ـ گريدی ھای کشو از عده ک يوی بيل ن،يبحر من، يمصر، تونس،ی ھا انقالب ـ اميق

 وی اساس ،یاصلی ھای عدالتی ب که است آن انگرينما ـ رنديگی م صورتی دار هيسرما ضدۀ سچی ھا انقالب از

 غاتيتبل  باوجود ستم،يس نيای ھا سنيتئور عده کی يھای بافی تئور باوجود و باالخرهی دار هيسرما ستميسی ذات

 نيا نجاتی برا متنوع و مختلفی ھای ژيسترات به ھا کشور نيچن توسل باوجود و آنۀ سرسپرد نامبلغ انيپای ب

  .باشدی م شدن برجسته حال دری افزون روز شکل به ،ینھائ ليتحل ک يدر ،ینابود از ستميس

 ھرگونهی سلطنتی ارتجاع و فاسد نظام درعربستان، ـ عربستان و نيبحر و من يدر تنھا نه امروز ستم،يس نيا

 نيچند در مردم ١١/٣/٢٠١١ امروز آن باجودی ول بود، کرده اعالم وعممن را تظاھرات و اعتراضات و تجمعات

 انداختند راهه ب رای ديشدی دولت ضد تظاھرات" االحصاء " تيوال در و" فيالقط "درشھر ازجمله کشور نيا شھر

ی ريکث تعداد و کشته تن ١١ ـی خبر منابعی برخۀ نوشت قرار ـی تيامنی روھاين زيآم خشونت برخورد اثردر که

 که است، افتادن اعتبار از حال دری نوع به ... و نيفلپ و لنديتا وی بيل و مصر و تونس و عمان و ـ  شدندی زخم

 به رو شودی م گرفته کهی آمارھائ مطابق زينی داره يسرماۀ شرفتيپی ھا کشور خود در آن کاذب تيحقان و اعتبار

  .است کاھش

 است، کرده ترجمه " ھفتهۀ مجل" ی برا را آن " ميم نيش ميم" ی آقا ا يخانم که ه اینوشتی طی نام سپمن ورنر دکتر

  : ديگوی م

ی اجتماع بازار اقتصاد به نسبت فدرال المان مردم صد در ۴٧ فقط ـ ديجد قرن آغاز در ـ آلنزباخی پرس ھمه طبق" 

  ."است بوده درصد ۵٧  ١٩٩۴ سال در رقم نيا کهيحال در اند، داشته مثبت نظر

 و نيتری غن ازی ک ي،المان دری اجتماع بازار اقتصاد به نامعتقد کل از صد در ده سال ھفت ا يشش از کمتر در

 و است موجود کشور نيا دری اجتماعی ھا مهيب انواع نکهيا باوجود جھان،ی دار هيسرمای کشورھا نيتر شرفتهيپ

  .  است شده کاسته خوانند،ی م اليسوسی کشور را المان
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 است، رسانده نشر به کشور نيا مجالت ازی ک  يکهی پرس ھمه نيآخر قرار ،المان چپ حزب گاندھندی رأ تعداد

  . است افته يشيافزا صد در ده به درصد پنج از سال ده از کمتری ط

 بهی دار هيسرمای ھا کشور سائر و جاپان و اروپا و کايامر دری اقتصادی ھا بحران و ونان ينيخون تظاھرات

 ختهيفرھی ھا انسان که دارد رای مشکالت به ستميس نيا افتادن از نشان ھمه انه،يم شرق زيخ فتنی ھا کشور شمول

  .کردندی می نيب شيپ وی شگوئيپ قبل ھا سال را ھا آن دانش و درک با و

 ديبا ،٢٠١١ تا ٢٠٠٢ از سال، ٩ی ط ـ پارسا ونسی يآقا ۀنوشت بنابر ـ کايامر متحده االتيای تجارت کسر توازن تنھا

 ،"یوی ت پرس "١٣٨٩ی جـــد ٧ شنبه سه روز خبر براساس و.  باشد دهيرس دالر ارديليم چھارصد و ھزار ک يبه

 بود، شده ژورنال تياستر والۀ روزنام در شيپ روز ھفتاد حدود در کايامری اقتصاد تيوضع از کهی ليتحليۀ برپا

 با اکنون بودند، کرده افتيدر را کشور نيا الفدر دولتی مالی ھا کمک قبالً  کهی کائيامر بانک صد ک يحدود

  . اند مواجه مجددی ورشکستگ خطر

  :است آمده نيھمچن تبصره نيا ۀادام در

 ٧۶٠ و ھزار ھفت مجموع از ئیکايامر بانک ٨١۴ ت،ياستر وال روزنامه یآمارھا اساس بر ن،يا بر عالوه "

 آمار نيا. اندمواجه یمال مشکالت با سال یمال سوم ۀاھمسه انيپا در کشور، نيا در موجود یاعتبار سسهؤم و بانک

 مشکالت یدارا و ورشکسته یھا بانک تعداد آن در که سال یمال دوم ۀماھ سه در دهيرس ثبت به آمار با سهيمقا در

 کرده جاديا را یشتريب ینگران جهينت در که دھد یم نشان را یتوجھ قابل شيافزا شده، اعالم بانک ٧٢٩ یمال

  . " بودند ھاکمک نيا محتاج بانک ۴٧ تنھا ، ٢٠٠٩ سال اواخر در که یحال در..  .است

 افگنده ھراس به رای دار هيسرمای ھا کشور استمدارانيس ھمه که بود نيسھمگ آنچنان جھان در رياخی مال بحران

  :نهيزم نيا در کا،يامر وقت جمھور سيرئ بوش،ی آقای سخنران به ديکن توجه. بود

 کايمرا کنگره، عيسر اقدام بدون. ميھستی جدی مال بحران ک يانهيم در اکنون ما. است خطر در ما اداقتص کل"

  ".بلغزد بزرگی ھراس دام به تواند یم

  بود؟ شده جمھور سيرئ جناب بزرگ ھراس سبب که باشد توانستی م چه دام نيا

 متحده االتيای ھای دشوار و جھان رياخی الم بحران مورد در را نظرش المان وقت هيمال ريوز بروک، نياشتای آقا

  :بود داشته انيب گونه نيا کايامر

 ازين بازار که کايمرا در جيرا نگاه نيا. بود بحران از قبل که شد نخواھدی آن گريد جھان ر،ياخی مال بحران از پس"

 خواھد دنبال بهی قيعمی مدھاايپ جھانی مال بحران. است بوده رياخ بحرانی بان و باعث ندارد، مقررات و کنترل به

 نيا بحران جينتا ازی کي. بود بحران از قبل که شد نخواھدی آن گريد جھان دھد، بيفر را خود دينبا کس چيھ. داشت

  ".داد خواھد دست از ،جھانی مال نظام دررا  خودی ابرقدرت تيموقع اد،يز احتمال به کايمرا که بود خواھد

 و باعث ندارد، کنترول به ازين بازار که ـی دار هيسرما جھان قراول شيپ ـ کايامر در جيرا نگاه نيا د؟يکنی م توجه

  !!است بوده رياخ بحرانی بان

 در خسارت ارديليم چھارھزار شيب و کمی خبر منابع اکثرۀ نوشت قرار  ،٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٧ی ھا سالی اقتصاد بحران

ی ب آمد وارد ھا کشور نيا بر مختلفی ھا گونه به که ھا خسارت نيا از زين جھان ريفقی ھا کشور. آورد وارد جھان

  .نماندند بينص

  .است روبرو آن با امروزی دار هيسرما کهی تيواقع ازی ا گوشه است نيا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی م ميترس و نموده ميترسی دار هيسرماۀ جامعی ھا دورنما از هيسرما جھان کهی سرخ و سبزی ھا باغ و ريتصاو

 و نيبحر و رانيا و تونس و مصر در ھا تودهی ونيمل اعتراضات در  که شوندی م مخدوشی ھائ تيواقع با د،ينما

ی ايکور و ليبراز و ايتاليا و المان و فرانسه و ونان ياعتصابات و ... و عربستان و اردن وی بيل و من يو عمان

ی ھا کشور در انازمندين و کارانيب ليس وی اعتبار سساتؤم و ھا بانکی ورشکستگ و ... و  اياسپان وی جنوب

  . کندی م بروزی دار هيسرما

 دالر ونيليم صد دو و  ارديليم چھار از شتريبی دار هيسرمای ھا کشوری ھا دولت ،یخبر منابعی ھا ارشزگ قرار

 رياخ بحران بروز زمان از ،ینابود و شکست ازی دار هيسرما ستميس نجات مقصد به ھا کشور نيای ھا بانک به

 در اند؛ کرده کمک دارد، وجود کماکان آن اثرات و است نشده تمام ھم ھنوز تا و شد وعشر  ٢٠٠٧ سال در که

 سساتؤم و ھا بانک  برابر دری تعھد چيھی دار هيسرما ستميس نيقوان طبق بری دار هيسرمای ھا دولت کهی حال

  .  ندارند شوند، مواجه مشکل به کهی صورت در ،یاعتبار وی مال

  !بود خواھد آن نيآخر نه و است، بودهی دار هيسرما ستميسی اقتصاد بحران نياول نه حرانب نيا که مينکن فراموش

ۀ کنند نييتع اريمع و باشد استوار زور منطق و کور منطقيۀ برپا تيمالک نوع و ميتقسۀ ويش و ديتولۀ ويش کهی جائ

 ،یرونيب وی درونی ھا چپاول ا ياست استثمار ا يھا آن تراکمۀ ليوس که استی ھائ " گنج" ی انسانی ھا ارزش

ی برا خواه ستم،يس نيا از را زيآم توھمی ھا ريتصو و نديآی م وجوده ب ھم باز ھا بحران نيچن د،ينخواھ ا يديبخواھ

  . سازندی م روبروی نيع و مسلمی ھا تيواقع با ، گرانيدی برا ا يباشند شده ميترس خود بيفر

 تاری برای امکان و لهيوس چيھ: " ديگوی م ـ مارکس از نه کنم؛ی م قول لنق وبر ماکس از که ديکن توجه ـ وبر ماکس

   .ندارد وجودی ستياليسوسی دھايام و باورھا کردن مار و

  !" بود خواھد ستياليسوس شده، که ھمی ھرعنوان به و ھموارهی زحمتکش ھر

ی ستميس در و دارد وجود جبر وی عدالتی ب و تفاوت و تضادی دار هيسرما ستميس بطن در چون  ست؟ياليسوس چرا

 ھمان ديشا ( ستميس آن ضد تفکرات باشد، داشته وجود مردم تام و عام تياکثر بهی اعتنائی ب وی کش حق و جبر که

 زحمت ھر. استی آمدن وجوده ب باشد، کهی نحو ھر به) دارد شيتشو آن از بوشی آقا کهاست ی بزرگ ھراس دام

  !جھان مردم تام و عام تياکثری عن ي؛یکش

 یايکور و ايزياندون و نيفلپ از کهی  مالی ھا بحران و ھا انقالب ـ اميق اعتراضات،ی اساس وی اصليۀ پا و علل

 شمال تا ـ پالين ـ ھند شمال از ،)ندارد رای شمالی ايکور موجود نظام ديتائی معنی جنوبی ايکور ازی ادآوري( یجنوب

 ابدی يم شتريب وسعت آنۀ دامن روز ھر و کرده دايپ امتداد کايامر قاره تا.  ..و فرانسه و ونان ياز و ـ تونس ـ قايافر

 نيا دری طبقات منافع تضاد وجود وی دار هيسرما ستميسی  ذاتی ناکارآمد و بيع از ريغ ستينی گريدی زيچ

 و کشانندی می نابود به را ـی دار هيسرما ستميس ـی دار هيسرما که ھستند ھا تضاد و عوامل نيھم وجود. ستميس

 ھر به رای کش زحمت ھر " و. کنندی م مشخص و نييتع ـ مينباش ا يميباش ما ـ رای دار هيسرما ستميسۀ نديآ باالخره

  ."  کنندی م زيتجھی الستيسوسی ھا شهياندی عن ي،یدار هيسرما ضد تفکرات با شده کهی عنوان

 و حد  در را ھا تضاد نيا وجود امروز ديشا.  ..و وعربستان نيبحر و مصر وی بيل و تونس مردمان ازی اريبس

 وی قذاف و مبارک وجود در تنھا را شيخوی ھای بدبخت علت و ندھند صيتشخ آن الزمی گستردگ و عمق و مرز

 برکنار قدرت از ھا نيا اگر و اند شده ھا آنی شوربخت سبب که ھستند ھا نيھم که کنند فکر و ننديبب ... و صالح

 درست فکر، نيا کنند،ی م فکر امروز ھا انسان نيا که گونه ھر و حالت ھر در.  شد خواھد راهروب زيچ ھمه شوند،

ی دار هيسرما ستميس خود در ھا تودهی اساس وی اصل مشکل که تيواقع نيا درکی برا استی سرآغاز نادرست، اي
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 اگری ول ند،يآی م و روندی م راداف رايز. ھستند ستميس نيا مؤجد وی بان وی حام افراد اگرچه افراد؛ در نه و است

  . ماند خواھدی باق شانی برجا ھمچنان اجبار و ھا تفاوت و ھای عدالتی ب و ھا تضاد وجود بماند،  برجا پا ستميس

 و کنندی م باز ھا تودهی رو به رای نوی ھا افق تازه اتيتجرب. کنندی م رييتغ زمان مرور به ھا ليتحل وی بررس

ی نخواھی خواھ ھمی مردم ريغی ھا ستميس با برخورد ھا توده دگانيد برابر در نوی ھا افق شدن گشوده بای مواز

  . کندی م رييتغ

 دار هيسرما خوار رهيج و اور يعنوان به مذھب وی دار هيسرما دست آلت دارند، خاطر به کهی زمان از ھا توده

 ا يمطلقی عدالتی ب کهی جائ کجاست؟ خيتار انيپا کرد؟ خواھد دايپ ادامه وقت چه تا و کجا تا تيوضع نيا.  اند بوده

 و حرف در حد، ک يدر و انسان نامه ب ھا انسان ھمهی معنو وی ماد حقوق به کهی جائ ا يشود؟ روزيپ هيسرمای نسب

   شود؟ گذاشته احترام عمل، در

 محترم نه ـ آن گون گونه اشکال به ـ شيخو تيموجود خيتار طول در آن شکل چيھ بهی دار هيسرما را حقوق نيا

 مکرر و مجدد اعتراضات سرآغاز ... و مصر و تونس در ھا انقالب ـ اميق. شماردی م محترم نه و است شمرده

 رای تيواقع نيچن اگری حت ھاست؛ توده تيموجود به و حقوق بهی دار هيسرما ستميسی ھای اعتنائی ب نيا به مردم

  .دکن انکار ا يندھد؛ بروز آشکارای دار هيسرما

 ديبا شود،ی م پنداشته خيتار انيپا عنوان بهی خيتار قتيحق ک يهمثاب به کهی زيچ! ستين خيتار انيپای دار هيسرما

 خودی جا خودی درون وی ماھو منطق زور به و باشد داشته نھفته خود ذات در و بطن در را شيخوی اقناع قتيحق

 ـی قضائ ـی حقوقی ھا نظام و ريتزو و توطئه و ارتش و هيماسر زور به نه کند؛ دايپ ھا توده دل در و خيتار در را

  .آخرت به و از، ديام و ترس جاديا و نيد به شدن متوسل و قيحقا فيتحر و دروغ و سرکوبگری سيپول

 ذھن خصوص به ـ ھا توده ذھن که است نشده قادر جھانی لغاتيتب ستميس بر کاملۀ سلط باوجودی داريسرما جھان

ی نيع و ملموسی تھايواقع دنيد با ھا توده اعتقاد. بدھد قرار خودۀ کنند گمراه غاتيتبل ريثات ريز اکانکم را ـ جوانان

 با ھای بعض که نوشتم آنی برا را حيتوض نيا. است شده مشتق دنيترک از (ترک ستميس نيا به نسبت ايدن سراسر در

 مشتقات و شهير به که نيا بدون ـ بيشتر دارد فادهدر ايران مورد است کلمه نيا که تصور نيا و ديجد کلمه ک يدنيد

  . است برداشته) نشوند برآشفته ـ کنند توجهی کلمات نيچن

 ـ گورباچف. برندی می پی دار هيسرما ستميسی مردم ضد تيماھ بهی گريدی پی ک ينيالتی کايامری ھا کشور

 ھمه اعتصابات و اعتراضات. کندی می مانيپش اظھاری نحو به کرد کهی کار از امروز  ـ دوستان ازی کۀ يگفت قرار

 که ونان يقبل سال دو ـی ک ياعتصابات و سيپار ١٩٩۵ سال ميعظ اعتصابات ـی دار هيسرمای ھا کشور در روزه

 که ھند امثالی ھا کشور و ھند در پناهی ب ريفق ھا ونيمل وجود و دارد وجود پراگنده گاه و متناوب شکل به ھنوزھم

 و ستم از فارغی ائيدن جاديای برای دار هيسرما ستميس شکستۀ نشان ـ مثال طور به ندارند، را شيخو خوردن نان

  . است تضاد و تفاوت وی عدالتيب و استثمار

 طول در رای انسان ريغ ستميس نيا چون چرا؟. استی داريسرما ستميس ازی ناش تنھا و تنھا جھان در ھا بحرانۀ ھم

 بر شيخوی شاد وی آرامی برا تنھا لهيح انواع و زور انواع به ريناپذی رائيس نيب دخو بزرگ شکم انسان چند خيتار

 ھا انسان ھمهی برا و ھاست انسان ھمه مشترک مال تيطبع کهی حال در اند؛ نموده ليتحم ايدن مردم مطلق تياکثر

  . دارد نھفته خود در تيکفا قدر به را زيچ ھمه

 تياقلی عدالتی ب نيا و ظلم نيای خاکۀ کر نيای رو بر انسان ھا ارديليم که است ممکنی تيعضو نيچن وجود با ايآ 

    کنند؟ سکوت ستمگران برابر در ابد تا کرده تحمل آن حالت ھر در رای محدود اريبس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 تنھا چرا ...  و افغانستان و  تيکو و رانيا و نيبحر وی بيل نطوريھم. دارد تعلق عربستان مردمان ھمه به عربستان

   اند؟ی سعود عربستانی ھای دارائ ھمه صاحب و  دالر ھا ارديليم صاحب نشيمتعلق وی سعود انسلط

 نيا مرم تمام به متعلق... و افغانستان و ھند و هيترک و پاکستان و تونس و نيبحر و تيکو وی بيل نطوريھم مصر،

 صاحب ديبای قذاف تنھا چرا ا يت؟اسی دالر ارديليم چھل ـی سيۀ سرما صاحب  ،مبارک تنھا چرا. ھستند ھا کشور

   ؟یدار هيسرمای ھا کشور سائری ھا اردريليم ا ي؟ ...و نيبحر ريام و تيکو ريام ا يباشد؟ دالر ارديليم ھفتاد تا چھل

 از هيسرما ھمه نيا اگر است؟ نيھم زنند،ی م سخن آن از ـ نيد ـ آن راست دست اور يوی دار هيسرما کهی عدالت ايآ

ی کسان ھمه به ھا هيسرما نيا چرا اند، بيعی ب وی انسان و عادالنه ھم ھا ستميس و ديآی م دسته ب ھا کشور نيا دل

 زحمت چرا ا  يرد؟يگی نم تعلق دارند، تعلق ھا کشور نيا به گرانيد مانند و کنندی می زندگ ھا کشور نيا در که

   ستند؟ين شيخو زحمات حاصل صاحب جھان کشان

  کرد؟ " تُتُق " کجا از ونيفدراس نيا در اردريليم ھمه نيا. دارد وجود اردريليم ھا ده هيروس ونيفدراس در امروز

 در را دايپ نو اردريليم و ونريليم ھا صد و ھا ده وجود!  نبودی خبر ھم اردريليم ک يازی شورو در کهی درحال

     است؟ اوردهين ودوجه ب را دزدان نيا ستميس نيھم ايآ. ميريبگ نظر در افغانستان ما خود کشور

 داريليمی س از شتريب پرداخت بای اروپائ متمولی ھا کشور بود؟ خواھد چقدر دزدپروری ھا ستميس نوع نيا عمر

 نيای ھا الستيسوس دسته ب ونانی ياسيس نظام خواستندی نم چون چرا؟. شتافتند زده بحران ونان يکمک به دالر

 هيسرمای ک تا و کجا تا ھا تالش نيا. کند بازی دار هيسرمای ھا ملت گريدی سوه ب را زمياليسوس راه و فتديب کشور

 نخواھدی جھان آن ابد تا جھان! ريخ  دارد؟ ه اینديآ کالً  ستميس نيا ايآ داد؟ خواھد نجات شکست و سقوط از رای دار

  !است بوده امروز تا که بود

 جھان مردم کهی جائ آن از اما ست،ينۀ ساد ارکی دار هيسرما ستميس سقوط و شکست زمانی قطع نييتع وی شگوئيپ

 نيا ھستند، گريد طرف از خود حقوق و حق و طرف ک يازی دار هيسرما ستميس شناختن و شدن داريب درحال

  . کرد نخواھد عمری ريد آن موجود تيفيک و شکل  با حداقل ستميس

  .رسدی نم منزل به چگاهيھ اند، گفته که ھمانگونه کژ، بار و است؛ کژ انصافی ب و دزدپرور ستميس نياۀ محمول

 ھستند آدم که کنندی م احساس کم کم و نديآی م رونيبی سردرگم از آھسته آھسته کهی مردم را ستميس نيا باری کژ

 ک يا يـ نيباالنش خور مفتی ھا انسان مشت ک يرا شان حقوق و حق که ننديبی م و ننديبی م حقوق و حقی دارا و

 در  بسازند، ... و ھا شھرک و ستاره ھفتی ھا ھوتل و مکتب و راه شانی برا ظاھر در اگر یحت ھا کشور تعداد

 نيھم.  برندی م سره بی نوائيب وی بدبخت و فقری منتھا در شان خود کهی حال در برند؛ی م غارت به چگونه ـ تينھا

 وجوده ب را ھا انقالب و ھا اميق و ھا مقاومت و اعتراضات که ھستند ھا دنيشن و ھا دنيد و ھای آگاھ و ھا احساس

 نظام کی يبرا کردنی خال جا و سقوط از ريغ کهی ا ندهيآ کنند؛ی م نييتع رای دار هيسرما ستميسۀ نديآ و آورندی م

  انيپا.  بود نخواھدی گريدی زيچ) یاجتماع رفاه نظام(ی اسيس ـی اجتماعی انسان

  

  

          
  


