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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
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 Political سياسی

  

  اميد متين: فرستنده

  پوينده: نويسنده

  ٢٠١١ می ١٥

  "فرياد امپرياليسم"

٥  

  ضرورت خلق شعور سياسی در مردم

 دھقانان، يعنی مردم اصلی کشور، اين فھم، آنھم فھم  درنگ می کنيم که چطور برای کارگران ــمسألهحال روی اين 

م شعور سياسی خلق گردد، تا خود عليه شرايط غير انسانی نظم نو جھانی شورش، عصيان و رستاخيز ئييا بھتر بگو

کنند و با شکستن دولت کھنه در ساحت سياست، دولت نو دموکراتيک را مستقر ساخته، در تحکيم و تعميم آن 

  بکوشند؟

 که نسخه  ارباب سرمايه داری جھانی خويش تالش کنندت انديشان مدعی دموکراسی ليبرال ھر قدر در ظل حمايتازه

 به بازار کساد سرمايه   با فرياد " ھا ئیروشنا" و  "چراغ ھا"، " نوبھار ھا"، "  ھا واژه"ھای موجوده خود را با 

نحصاری از زير بار گران بحران اقتصادی مجال راست ھمان سان که قامت خميده سرمايه داری اه داری آب کنند، ب

شدن نمی يابد، در بحران اجتماعی ــ سياسيش، اين متاع کس نخر آنھا ھم، نمی تواند خريداری از بين مردم اصلی 

  .پيدا کنند

ی  در ھر دسته و گروپ بندی قبلی، با تزلزلی که در سطح زندگی و ھمپا جای شک نيست که منورين خرده بورژوا

 و بی پرده و عريان در  آن موقعيت اجتماعی و از آن عمده تر در طرز تفکر شان پديد آيد، از تعلقات قبلی خود بريده

  اينھم ناکفته پيداست که اين عمل خود را از ھزار کتاب با داليل توجيه می .گيرند اين صف بندی جديد، موقف می

دھند، يا ياددھانی  کنند، يا تذکر می  و تلويح، يا انتقاد می  ايما، اشارهکنند و حتی به دوستان يا رفيقان ديروزی خود با

شود، احتراز کنند   ديگر از جنگ ايدئولوژی که باعث خونريزی و تلفات ديگر می "دموکراسی"می کنند در مبارزه 

  . قلم را به کاغذ آشنا کنند "جنبش دموکراتيک"و به ھواداری 

مفھوم حاکميت ه و اين دموکراسی، باز تکرار می کنيم، ب. سی خود عمل سياسی استقراری که دانسته شديم دموکرا

  . ناممکن است واقعی مردم، بدون انقالب، سرنگونی قدرت حاکمه موجود و اضمحالل اوضاع کھنه،
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دی  امروزی به آن ح لدهؤشود که نيروھای م اگر به تمدن امروزی جامعه سرمايه داری نگاه عميق گردد، ديده می"

گفته معروف، جادوگر سرمايه داری ديگر توان مھار کردن آن ه در داخل مناسبات توليد موجود رشد کرده اند، که ب

 عليه اين مناسبات توليد اجتماعی  لده امروزين راؤ عصيان نيرو ھای م شدته  تاريخ صنايع و بازرگانی ب .را ندارد

بحران عام موجود سرمايه داری جھانی، نه تنھا بخش ھنگفتی از  می بينيم که در  .دھد کھن سرمايه داری نشان می

جامعه امروزی . گردد  ساخته و پرداخته نيز نابود می همؤلدمحصوالت توليد شده، بلکه بخش بزرگی از نيرو ھای 

 قحطی و جنگ  .کند سرمايه داری در بحبوحه تمدنش رجعت قھقرائی دارد و به حالت بربريت و توحش بازگشت می

  ." دارد يرانگر در دستور روز اين بحران قرارو

جامعه سرمايه " خوانيم که  چرا آنرا در توضيح مانيفست حزب کمونيست در چيزی بيش از يک و نيم قرن پيش می

  ." صنايع و بازرگانی دارد  وسايل معاش و بيش از اندازه  بيش از اندازه  صاحب تمدن شده، داری بيش از اندازه

کمک نمی کند، و   مالکيت بر وسايل توليد   جامعه کنونی ديگر در رشد نظام بورژوازی همؤلدھای  اما نيرو و"

 و بايد از سر  آنقدر رشد کرده اند که اين مناسبات توليد اجتماعی بورژوازی مانعه ای در راه رشد بيشتر آنست

 انفالب اجتماعی می  .سايل توليد است و لذا خواھان دگرگونی بنيادی اين شکل مالکيت بر و راھش برداشته شود،

  ."شکل واقعی اش دعوت ميکنده خواھد و حاکميت مردم را ب

شمول شکست ه  در خالل اين بحران عميق بازرگانی ــ صنايع سرمايه داری جھانی ب آيا پرولتاريای سراسر جھان

ی بوروکراتيک دولتی را رشد مفتضح امپراتوری شوروی، که با نام سوسياليسم، نوع خاص سرمايه داری انحصار

 از چنک   و در حاليکه صدمات کاری از اين معرکه نصيبش شده، داد، از اين مسايل درسھای گرانبھا نياموخته می

  رھبران و به اصطالح طاليه داران، پيش آھنگان و نام ھای پرطمطراق ديگر خرده بورژوازی خود، دوری نگزيده

 انقالبيگری خرده بورژوازی، که مدعی رسالت و رھبری جنبش انقالبی ۀپرطنطنو رھائی نيافته است؟ آيا امواج 

سوی ه  و حتی آن ادعای کاذب انقالبيش را از دست نداده و ب نشستهی بود، در ھمين حيص و بيص فرو نپرولتار

   است؟ امواج رفورميستی، اپورتونيستی وسوسيال شوونيستی ميالن پيدا نکرده

 که   و فردای جامعه را دارد، بدين راز دسترسی پيدا کرده ه رسالت تاريخی تکامل امروزدر نتيجه پرولتاريا ک

نام طبقه، ه  جدا از خود طبقه و آرمان واالی انسانی پرولتاريا در عرش اعلی گشت و گذار کند، و ب رھبرانش نبايد

  بقه باشد، و طبقه کارگر را در راهجای اينکه خادم طه خود گل سرسبد پيروزی ھای طبقاتی پرولتاری را بچيند و ب

  .سيادت سياسی طبقاتيش رھنمون گردد، خود آقای طبقه شود

ی صنفی گوناگون، ه ئمبارزات اتحادي) لوديت ھا( شکنی  از مبارزات ماشين امروز ديگر پرولتاريا تجارب عديده

   حاديه ھای زرد، و ھمچنان انواعی، اتئ، کمون پاريس، انقالب اکتوبر، دموکراسی ھای توده " پرولتاری"احزاب 

تواند در راه عملی ساختن دموکراسی  حيله گری ھا و دسايس بورژوازی امپرياليستی وغيره دارد، که از آن می

 عمر   و بدين قرار برسد که .منظور تطبيق آرمان کمونيستی اش استفاده شايان توجه کنده پيگير خود، ب

معنی واقعی اش نمايندگی می ه ی که از حاکميت مردم بو لذا يگانه دموکراسي  سر رسيدهه بورژوازی ب" دموکراسی"

 و در آخرين تحليل، با پرورش ايده  کند و بايد کند، ھمانا دموکراسی پرولتاريست که مردم را به ساالری می رساند

  .کند  برمی چيند و زوالش را اعالم می خود، گليم دموکراسی را ھمه حکومت ب

 علت اين امر  . به مراتب بيش از نسبت پرولتاريا به کل جمعيت است ريا در ھر کشور سرمايه دارینيروی پرولتا

 از نظر اقتصادی تسلط دارد و عالوه   تمام سيستم اقتصادی سرمايه داری  و اعصاب  پرولتاريا بر محور آنست که



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

لذا در نظام  . معه سرمايه داری استبرآن، از نظر اقتصادی و سياسی بيانگر واقعی اکثريت عظيم زحمتکشان جا

 و مناسبات مسلط توليد اجتماعی را می سازد،   در کران تا کران جھان رخنه کرده  که سرمايه اجتماعی امروزی

 از اين سبب ھم  . مردم نمايندگی کرده و حاکميت سياسی او بدون شک حاکميت مردم استۀپرولتاريا از قاطب

  .ات جدی اين عصر و زمان استدموکراسی پرولتاری از مطالب

 و واقعا  يا زمانی که پيش آھنگ آگاه(دھد،   را تشکيل می بدين سبب پرولتاريا حتی زمانی که اقليت جمعيت کشور

را سرنگون سازد، و   آنرا دارد که ھم بورژوازیئیتوانا) دھد  اقليت جمعيت کشور را تشکيل می انقالبی پرولتاريا

 پرولتاريا سخن نخواھند ئی فرمانروا  که ھيچگاه از پيش به سود  و خرده بورژوا  پرولتر مه نيۀھم سپس از ميان تود

اساس تجارب بعدی خويش به ناگزيری و ه ط بقف و   را درک نخواھند کرد،ئی واھداف اين فرمانروا گفت و شرايط

  .وی خود جلب کند به س صحت و قانونمندی ديکتاتوری پرولتاريا معتقد خواھند شد، متحدان بسياری

دربار خاقان ه حال روی صحبت ما با انقالبی ھای دموکرات، پيگير ترين دموکرات ھايست که ديگر نياز ندارند ب

   چھره " طور مثال ظاھر شاه راه  تاريخ کشور ما ب  عرايض تقديم کنند و منحوس ترين چھره ھای سرمايه داری

 اينھا  قدرت رسيدن ظاھر،ه  و با ب .بارزات دموکراتيک ھموار شود بساط م  وانمود سازند، تا به اصطالح "مشخص

 به حضور مردم تقديم   خوانا  اين دموکرات ھای انقالبی وقتی عريضه بنويسند، آنرا .ايادی و عمال وفادار آن شوند

ردد، چنان با  که زنجيرش در مھره ھا يا حلقه ھای متصل سفت و محکم گ ھم فشردهه کنند و در لوای تشکيالت ب می

 و با توده ھای مردمی که ھمين حاال در آتش  مردم می آميزند که رنجبران و زحمتکشان را نفس مردم قبول کرده

  .دست باند ھای اخوانی ــ اسالمی می سوزند، تماس ناگسستنی فراھم می سازنده جنگ تحميلی امپرياليستی ب

 با در نظرداشت اھداف دراز   بسازند، دموکراسی، ديوار چينیاين دموکرات ھا بدون اينکه بين سوسياليسم علمی و 

در .  يکدم فراموش نمی کنند  و ترويج دموکراسی پرولتاری را  اھداف کوتاه مدت شان، تبليغۀمدت خود، در زمين

نيم  در ضمن جنگ تحميلی امپرياليستی در مدت يک  و از اينکه شعور سياسی مردم ما .کنند بين مردم کار سياسی می

 مساعدی را برای کار سياسی انقالبی فراھم ساخته ، حسن استفاده می ۀ و زمين ی برون آمدهئ از حالت غريزه  دھه

  .نمايند

 تربيه و رشد   مسلح می باشند و جبرا با ياغيگری نظامی و ھوچيگریئیمردمی که الحال در ھمه جا و در ھر جا

 ةً ی انقالبی می توانند، در تشکالت دموکراتيک که مخفی کاری را عمديافته اند، فقط با کار منظم ترويجی ــ تبليغ

کنند، گردھم آيند و با برده باری انقالبی به شوراھای انقالبی کارگران، دھقانان و حتی نيرو ھای  مراعات می

  . پيدا کنند مليشيائی و قوای مسلح راه

 به دموکراسی   امکان ندارد بوده ،" لويانو جرگه "يشش  که از ھمان بدو پيدا  جرگه لويه  و ديگر از طريق پارلمان

  .پرولتاری که عاليترين و دموکراتيک ترين دموکراسی است، برسيم

 در مبارزه اقتصادی اش با بورژوازی و بقايای فئوداليزم، تنھا و متکی به  مبرھن است که پرولتاريای کشور ما

 در امر   يا نه،  او را در اين جا و يا آنجا ھمراھی ھم کند نيروی خود است که اگر اقشاری از خرده بورژوازی

 از   سياسی، طيف وسيع و اما در مبارزه. مبارزه پيگيرش برای رسيدن به استقالل اقتصادی، چندان تفاوت ندارد

 عناصر ناراضيان عليه وضع موجود را با خود دارد که می تواند با آگاھی به رسالت خودش، از ھر کدام اين اقشار ،

و در   کند،   برحسب موقف و خواست ھای سياسی آنھا، در يک صف متحد، عليه دشمن مشترک استفاده و افراد

  .عمل، دامنه مبارزه سياسی، دموکراسی پيگير، را عمق و پھنا بخشد
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ھارده چرمان امپرياليسم شوروی در گذشته فبه ه ما، از ظلم و تعدی غالمان گوش امروز ديگر طبقات مختلف جامع

ه  اخوانی ھا و گروه ھای مختلف اسالمی آنقدر ب سرکردگی امپرياليسم امريکا،ه  و چاکران امپرياليسم غرب ب سال

   . آمده اند که با کار دموکراتيک پيگير، جلب آنھا به صف واحد مبارزه، فرصت مغتنم را فراھم ساخته است ستوه

بوحه ھمين دشواری ھا، آتش و خون در درون کشور، و تشتت و  در بح پرولتاريا که پيش آھنگ انقالبی واقعيش،

 ديروز به ئیپراگندگی در بين خود روشنفکر واقعی انقالبی، با پشت کردن تعدادی از انقالبی ھای خرده بورژوا

 بی اعتمادی و   درون جنبش انقالبی، خورده سياست، تخريب، تفتين و دسايس مختلف نوکرھای امپرياليسم جھانی در

ھنگ طبقاتی خودش و در ا و در واقع پيش  و پديد می آيد، آبياری... و...  و  در بين رزمندگان انقالبی بی باوری

ی پرولتاری، صف ه ئموزد که چطور با انقالبی ھای حرف و بايد باشد، می آ آميزش واقعی با خودش، می باشد

 از  وسعت بخشد و در تعميم ايده ھای دموکراتيک و برون از مرز تشکيالتش را در بين توده ھای مردم، از درون

 .رصت يا لحظه ای را ھدر از دست ندھدفطرق و وسايل تخنيکی امروزی، 

 آن، به واقعيت ۀم و در بحبوحئي و ولوله دموکراسی ليبرال سرمايه داری جھانی تمکين ننما انقالبی است تا به ھياھو

 مرده و عصر دموکراسی ليبرال  "کمونيسم"راه انداخته ه و پتاق بدردناک دول متروپول سرمايه داری که ھمه الف 

  . فريب نخوريم ! برای بشريت است آزادی و گويا پيام آور آرمان  سرمايه داری به درخشيدن آغازيده

اينکه جھان در چنگال مناسبات توليد اجتماعی سرمايه داری در چه بن بستی گير کرده ، حد اقل از خالل واقعيت  

 که در واقع سرمايه  "کمونيسم" بين دموکراسی و   امروزی سرمايه داری جھانی که غره بدين است، جنگ سردھای

شود، سرمايه داری  انجاميده، مبرھن می" کمونيسم" دموکراسی و مرگ  نفعه داری بوروکراتيک تيپ نو است، ب

  .دی می کندانحصاری دولتی در حال احتضار است، و در اصل بر اين جانکندن خود شا

 لنگر انداخته  ن خواه ھا ھمين اکنون که جناح دموکرات ھا در قصر سفيد پس از دوازده سال دولتمداری جمھوری

نتون ظاھرا جوان يارند؛ کلتگرف) بخوان بحران عميق سرمايه داری(ند که در چنگال بيرحم ورشکستگی اند، معترف

ی، طور مثال تنقيص کسر بودجه، کاھش مصارف دولتی و سن، مدعی است که براين بحران از طريق عوامل فرع

گذرد، ھنوز  کند، و در اين تالش خود تا حال که شش ماه از عمر دولتمداريش می ازدياد بار ماليات غلبه حاصل می

د، به طرفداری پالن خود جلب ندر تئوری قادر نشده ، ھمقطاران دموکراتش را که در ھر دو مجلس اکثريت دار

   .کند

شبه از  شبه گرفتار نيامده ايم و نمی توانيم يک ما بدين سرنوشت يک" می گويد که ئیی از اقتصاددان ھای امريکايک

او ديگر درک نمی کند که در موجوديت نظام آدمخوار سرمايه داری، ھر قدر ناله و فرياد دموکراسی " . مئيآن بدر آ

ران اضافه توليد سرمايه داری است، که در قطب ديگرش فقر به آسمانھا بلند شود و گوشھا را مزاحمت کند، چون بح

دھد، راه فرار از اين بن بست وجود  ال جدی قرار میؤرا متراکم ساخته و قدرت خريد مليارد ھا انسان را مورد س

  .ر بنيادی کيفی جامعه، يعنی انقالب اجتماعیييندارد، اال از طريق تغ

   است  زحتکشان ــ دگان ــ کارگران ونماليات تھی ساختن جيب ھای ماليات دھ، ازياد بار ءگفته يکی از اين علماه ب

  .افزايد و بار بحران را سنگين تر می سازد که خود به فقر توده ھای مردم می

  . وغيره  مدت، اين نسخه، اقتصاد را بطی می سازد  در کوتاه :ديگری می نويسد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

 در آغاز  .شود که ديوار برلين وجود ندارد  چھار سال می منوال است؟کدام ه و اما قضيه در اروپای سرمايه داری ب

زبان ديگر سرمايه ه  شروع شده و بئیلمان غرب مدعی بودند که عصر آزادی و شگوفااسقوط اين ديوار زمامداران 

  . ولی منطقه به بحران بی نظيری پس از جنگ جھانی دوم گرفتار است .کردند داری را ستايش می

در اصل ( که علت اصلی اين رکود، انحطاط ان دول متروپول سرمايه داری اروپا، ھرگز بدين فکر نيستندسردمدار

لمان نبوده، بلکه خود نظام سرمايه داريست که در راه تکامل بيشتر نيرو اسقوط ديوار برلين و يکجا شدن دو ) بحران

  .ه سد شده استمؤلدھای 

اجرت از اروپای شرقی به کشور ھای پيشرفته اروپای غربی می شکنانند و سر سيل مھه از اينکه کاسه و کوزه را ب

 و يا در خود اين   می کند؛ کنند که در آن کشور ھا، خشونت و موج ناسيوناليزم، افراد را مجبور به فرار ادعا می

 ه و امواج تندکشور ھای متروپول سرمايه داری، موجوديت مھاجرين از کشور ھای مختلف جھان را بھانه قرار داد

  .خيز نازيسم، فاشيسم و تبعيض نژادی را به پای اين مھاجرت به اصطالح بی بند و بار می شکنند

لمان، فرانسه و دنمارک خشونت فاشيستی مال و جان مھاجرين در واقع بيگناه را که با نيروی کار ارزان خود ادر 

کند و قتل عده ای را  مايه را چاق تر ساخته اند، تھديد می و سر بازھم رمقی در اين اقتصاد کساد سرمايه داری دميده

  .ھم سبب شده است

عضو دارد،   ١٢  ئی و الحال در جامعه اروپا  که باری در بازار مشترکش شش عضو را گرد ھم آورده بودئیاروپا

ميان می ه عی واحد بفکر اينکه در سايه دموکراسی بورژوازی اش اروپای واحد با پول واحد، پارلمان و قدرت دفاه ب

دور از جھان موجود گردن ه آورد، در چنگال بحران، اعضای به اصطالح دوست ھمديگر، در سر کسب غنايم، ب

  . رقابتی به چشم يکديگر خاک می پاشند مبارزهه يکديگر را می شکنند و در ظاھر و باطن ب

 ئیره را فراگرفته و ديگر اميد آتی را از شگوفای در اروپا چشم و روح باشندگان آن قادر واقعيت ترس و بی اطمينان

 اين به اصطالح حامی   ،NATO   می بينند که از  ھمين اکنون باشندگان اين قاره .نظام سرمايه داری ربوده است

امنيت اروپا، ھيچ کاری ساخته نيست، وقتی جنگ شانزده ماھه نشناليست ھای سرب بوسنی را تماشا می کنند که 

   .  است "صربيا کبير" به  فکر رسيدنه  و ب درصد بوسنيا ھرسی گوينيا را تصرف کرده  ٧٠تقريبا 

 و رويداد ھای نشناليستی فاشيستی و تبعيض  کوتاه فکرانی در ھمين گير و دار به ريشه اين بحران توجه نکرده

 که اين بحران ھای سياسی دانند و توجه نمی کنند  و ديروزی خود می نژادی را خطای ليدر ھا و رھبر ھای امروزی

 را ھم  "دموکراسی ليبرال" و معلول ھمان بحران اقتصادی سرمايه داری است که ديگر توان  ــ اجتماعی خود زاده

  .دھد  در معرض تماشا قرار می  و ھمين امواج تروريستی، انارشيستی را .از وی می ربايد

دھد، اکثر از   را بشارت میئی تابستان يک عصر طال١٩٩٠لمان در اکتوبر اوقتی کسی بگويد که يکجا شدن دو 

گويند، سالی که نکوست،   می بينند و يا با يک پوزخند مليح می  شک و ترديد ديدهه ناظران واقعيات دردناک، بدان ب

  .از بھارش پيداست

موکرات از دست داده و وحدت اروپای به اصطالح ده حال ديگر از بريتانيا تا ايتاليا، رأی دھندگان اعتماد خود را ب

راه انداخته شده ، ه  بئیدانند که در طول اينقدر مدتی که فرياد ھای ميان تھی در باره جامعه واحد اروپا خوبی میه ب

  . که به آينده اروپا متعلق است، راه حل پيدا نکرده است را حياتیۀمسألھيچکدام 
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 آنھا، که در اين اواخر در بسياری ۀد که رھبران فساد پيشکنن برخی از افراد کوتاه فکر و قصيرالبصر چنين فکر می

 علت بدبختی و کساد اقتصادی شان  ار کشور ھای سرمايه داری، پرده از روی آلودگی و فساد شان برداشته شده،

    و بگير و بستان، کنند که فساد با نظام اجتماعی سرمايه داری رابطه صميمی دارد  اينھا فراموش می .بوده است

 و پيشکش ھای ديگر   و تحفه و ھدايا  و اختالس  رشوه  است که در امور اداری ھم خود رونق بازار سرمايه داری

  .باب روز است

 امريکا که در ظاھر دوستان صميمی دول متروپول سرمايه داری اند، و در واقع رقيبان ۀديپلومات ھای اضالع متحد

 خودخواھانه  سوی يک نوع نشناليسمه شود اروپا ب  می گويند ديده میبازار به اصطالح آزاد يا انحصاری ھمديگر،

  . خواھان از بين بردن آن بودئیروان است، که جامعه اروپا

سوی رقابت نشناليستی در حرکتند، آن نوع رقابت نشناليستی که ه  ھا معتقدند که کشور ھای شان بئیبرخی از اروپا

کردند که نظام انسان   کاش اينھا درک می . و به ظھور نازيسم منجر گرديد  داد در بالقانات جنگ اول جھانی را در

 و اينک در عمق فاجعه آميز بحرانش، جنگ سوم جھانی را  خوار سرمايه داری علت بروز جنگ دوم جھانی بوده

  .ھم تدارک می بيند

 ۀ در عرص وليد سرمايه داری، وقتی اين مطلب درک گردد که سيستم تئی واحد اروپاۀبا عطف توجه به ھمين جامع

 و متحد ھم  شود که اين رقبای دوازده دولت که ظاھرا دوست صورت موزون رشد نمی کند، ديده میه جھانی ھم ب

 واحد، منافع خودی کشوری شان يا بھتر گفته شود، انحصارات بزرگ را که ۀاند، در راه رسيدن به ترويج يک سک

تی را که اصل است، فراموش  و در وحدت، مبارزه رقاب دارند نظر دور نمیسرمايه مالی در آن سيادت دارد، از 

  .کنند نمی

 نرخ ربح بانکی خود را کاھش نداد تا از خالل آن رمقی در کالبد  Deutsche Bundesbank  لمانابانک مرکزی 

قويه فرانک فرانسوی  ولو در ظاھر اعالن کرد که در پشتيبانی و ت اسعار دول ديگر عضو مشترک اين جامعه بدمد،

  .می برآيد

Jürgen Kendler  اما ما با واقعيتی " . " مئيما شايد از اين بحران بيرون آ" گويد  ن ناظم بانک میا يکی از مشاور

  ".ھمان خوبی نمی باشند که بودنده  ب  ھيچگاھی دوبارهءروبرو ايم که ديگر اشيا

 اين آقا  . دارد ز دست داده و در حال بيماری و نزع قراراعتراف صريح که سرمايه داری ديگر رونق گذشته را ا

 ما مداوم ئیما بھای از خود رضائيت، حتی غرور خود را می پردازيم که معتقد بوديم شگوفا: " کند اعتراف می

    نااميدی ۀ و ابرھای تير  خبری در ميان نيستئیدارد که ديگر از شگوفا  به زبان ديگر او اظھار می  ."است

  .ی حيات اقتصادی کشور را پوشانده است، يعنی دموکراسی از پا فتاده استفضا

کرد، راپور داد که   کنفرانس جھانی اقتصاد در جينيوا، که وضع تجارت جھانی را بررسی می١٩٩٣در ماه جون 

 در  ه اضالع متحد .به درجه پنجم رقابت تنزل کرده است) در عقب جاپان( دوم ۀ در ظرف يکسال از درج جرمنی

  ! قرار گرفته استءجای دوم رقبا

    روبه  که در ھر سال١٩٨٠   و١٩٧٠   در سالھاینفرنفوسش که با درآمد ساالنه فی   ۶٠٠٠٠٠ با  شتوتگارت

 کمپنی ھای معروف  .لمان رو به کاھش استا، درآمد متوسطش مانند بقيه ١٩٩١   از سال ازدياد بود، می نازيد،

نيروی کار خود را برای بار اول پس از      Porsche  ،Bosch Electronicسدس بنز،  از قبيل مر لماناجھانی 

  .کاھش داده اند  ١٩۴۵  سال
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 از بين برود،   Factory  وظايف کارگاھی  ٨٠٠٠٠٠  لمان که عنقريبابا وجود آگاھی فعلی فدراسيون صنعتی 

  .يل به نشاندادن گذشت اندزيرا مخارج توليدش طاقت فرساست، اتحاديه ھای کارگری کمتر متما

 در اضالع   دستگاه موتر سازی را  متابعت کرده، فيصله نمود تا BMW  مرسدس بنز از رقيب سرسخت خود

موتر در سال   ٨٠٠٠٠  تا  ۶٠٠٠٠   از طبق پالن. کند کار میه  شروع ب١٩٩٧   امريکا بسازد که در سالۀمتحد

  .توليد کند که دوسوم آن صادر شود

. حال سرمايه داری جاپان در بين رقبايش سر و گردن فراز تر دارد و در مرتبت اول قرار گرفته استدر زمان 

 رمز تکامل را  مدعی بود که. د ئي به آسمان می سا  سر تفاخر را  با انقالب انفورماتيک خود  ھفتاد ۀجاپان که در دھ

 نمی  ( ... )ه مؤلد در راه رشد نيروھای   ديگر در دست دارد و با مغز الکترونيک، انکشاف ميکرو پرسستور ھا،

 پاگير رشد بيشتر  کند، که خود مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، در واقع سرمايه،  و می خورد، فراموش کرده بود

 و امتياز صنعتی   امريکا از نيروی اقتصادیۀ اينکه در اضالع متحد .ه و تکامل جامعه به پيش استمؤلد  نيروھای

ھراسی وجود دارد، بدين معنی نيست که سرمايه داری انحصاری دولتی، بدون بحران اضافه توليد اين سيستم جاپان 

   عقب تر نگھداشته  امريکا را از جاپانۀ اضالع متحد اين درست است که بحران موجود در امريکا،. طی طريق کند

  .رود وخامت میه  رو ب و وضع او

 رو به صعود نه، بلکه در چنکال بحران، رو به   اقتصادی  حال جاپان ھم از نظردارد که در اما واقعيت بيان می

 پايانتر   درصد۶٠  تنزل کرده يعنی  ١ ۴ ، ٣ ٠ ٩  بهNikkei         شاخص ١٩٩٢ در اگست گذشته  .سقوط است

   . ١ ، ٣ ٠٠   در حدود  Dow   اين شاخص معادل است به سقوط. ١٩٨٩   اخير سال  روز از

 موتر ھا و آالت الکترونيک برای سومين سال متواتر، از درآمد مغتنم  شمول صادر کنندگانه  ب ی ھای جاپانی،کمپن

  .گردد  اولين بار مشاھده می١٩۴۵ اين امريست که پس از سال  . دارند  و در حالت سقوط قرار خود بازمانده

Nissan   کترونيک و کمپنی ال  مستخدم خود را از کار خارج کرده ٣٠٠٠  JVC   ۴مستخدم را جواب داده   ٠٠٠

  .است

ارت ماليه  کمپنی ھای متعدد جلوگيری کند، وز برای اينکه از سقوط سرمايه گذاری ھای  )١٩٩٢سال (اگست گذشته 

 دولت به   در جوار آن . را اعالم کرد )بيليون دالر  ٨٨( تريليون ين  ١٠ ، ٧  )پشتيبانی(جاپان يک پاکت تقاوی 

  . به حال بدی گرفتار بودند، تضمين پولی کرد  قروض  ھای جاپانی که از نظر تأديهبانک

Paul Summer Ville  سوم ( ديگر   ماه ١٨  تا  ١٢  کند که در ظرف  حساب می  در توکيو  يک اقتصاددان

  .دھند  از دست می وظيفه ديگر را  ۵٠٠٠٠٠  کمپنی ھای جاپان  )١٩٩٣  فبروری

 و در حقيقت فساديست که از دامان  يدهب فسادی که دامنش را سخت چسۀ با ھنگام ات جاپانحزب ليبرال دموکر

 خود بار مالمت اين   و بانک جاپان با پاليسی پول آزادش،  داخلیۀخيزد، با سوء ادار سرمايه داری جاپان برمی

  .دوش می کشنده کندی يا بطائت اقتصادی را ب

شود، که مناسبات توليد اجتماعی آن، شکل   تکامل جامعه سرمايه داری ناشی میاما در اصل اين ديگر از قانونمندی

 و راه حل آن   به تضاد می افتد ه در درون اين جامعهمؤلدروھای يوسايل توليد، با رشد بيشتر نمالکيت خصوصی بر 

  گذارد و در راه رفع  انقالب انفورماتيک را در خدمت مردم می از طريق انقالب اجتماعی ميسر است که دستآورد

 عالی ۀ در پل ،ئیکار انداخته و در تحليل نھاه  ھمه انکشافات علمی و تخنيکی را ب نيازمندی ھای روز افزون مردم،

  .گيرد  و از ھر کس طبق استعدادش کار می دھد تکامل جامعه، به ھر کس طبق نيازش می
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درصد   ۵ ، ٩   به درصد  ٧ ، ٩  از  ١٩٩٢  ا مارچ ت١٩٩٠توجه کنيد که آھنگ رشد کمپنی ھای جاپانی از مارچ 

 يعنی اضافه توليد سرمايه  .گردد  مواجه مییکند، زيرا بازار فروش به کساد  و سود آنھا سقوط می کاھش می يابد

   و يا طبق معمول حريق گردد  و بايد انبار،  نمی يابدئیداری که نياز مردم را در نظر ندارد، ديگر در بازار تقاضا

  .و از بين برده شود

   و ديگر رقبای اقتصاديش از سر گذشتاندند، گذراند، که اضالع متحده امريکا جاپان عين پروسه را از سر می

 ارزش ملکيت و  آھنگ بطی رشد پول و اعتبار با کاھش . مالی است Stress   جھان ).وام( انفالسيون قرض ۀپروس

  .صعود افالس بانک

  .کند  ھم اقتصاد جاپان را تھديد مییخطر ديگر

اميد اضافه تجارت جاپان با . کند احتوا می) ١٩٩٣ (  جاپان را در اين سال  GNP  درصد رشد  ٧٠  سود صادرات

 شايد   ــ١٩٩٣  اه مارچشود ــ البته در سال مالی موجود تا م  بيليون دالر تخمين می١۴٠حدود ه اضالع متحده که ب

 ھر بحرانی  . استء و در حال احيا  از دامان بحران برون آمده خطر باشد، زيرا اقتصاد اضالع متحدهه معروض ب

  . سيکل ديگر بحران را بدرقه می کند شود، در عقب خود باز جھشی دارد که  میءکه از رکود، انحطاط، احيا

 سرمايه داری جھانی با عصر انحطاط و سقوطش ئی شگوفاۀ که دوربا ھمين مختصر طور عام دانسته می شويم

  . امور جھان ناتوان استۀ و نظام سرمايه داری ديگر از ادار ھمراه شده

دھد و در مقابل   حوصله دموکراتيک را از دست می  در روبنا، سياست ھم باشد، از اينرو چون نا اميد از آينده می

 باز   و مليتاريسم اينجاست که فاشيسم، نازيسم.  رو می آورد سوی ديکتاتوريشه و ب  خود لرزيدهه سبک ترين باد، ب

که دموکراسی ليبرال را پوشش خود ساخته، ساطور قصابی " نظم نو جھانی"کند و در مقابل ادعای لفظی  سربلند می

  .گذارد  به نمايش می  عملۀجالدان را در صحن

 بردگی، دفن کردن در معادن و   و نقره در امريکا، کشف سرزمين طال"ھمانطوری که سرمايه داری در آغازش با 

ای ج(ر قاره افريقا به يک شکارگاه يي و غارت ھندی ھای شرقی، تغ از ريشه خشکاندن نفوس بومی، آغاز غلبه

 عصر توليد سرمايه  منظور شکار تجاری نژاد زنگی، طلوع شفق سرخه ب) نگھداری خرگوش و جانوران ديگر

 در دوران سرمايه داری در حال احتضار، بازھم به ھمان وسايل   ، ,Marx; Capital  "کند  را اعالم میداری

 اين ديگر معلوم  .ده، گويا از نابودی حفظ کندئيکھنه دست می يازد، تا چندگاه ديگر آفتاب عمرش را که به زردی گرا

و در خاک دفن شود و با قھر انقالبی کارگری، از بايد نعش ا. خودی خود زوال نمی کنده است که سرمايه داری ب

  . يابيمئیشرش رھا

شود که در چارچوب تنگ صنفی خود محدود نمی ماند و در تمام مظاھر و  پرولتاريا فقط بدان سبب انقالبی می"

تحقق ديکتاتوری .  می کندأعرصه ھای زندگی اجتماعی نقش رھبر تمام توده زحمتکش و استثمار شونده را ايف

 پرولتاريا برای بزرگترين فداکاری ھا به خاطر پيروزی بر بورژوازی ميسر ئیپرولتاريا بدون آمادگی و توانا

  ."نخواھد بود

بخوان اضالع " (متحدملل "اينجاست که می آموزيم آن پيروزی به اصطالح ساده و ارزان که از طريق معامله با 

 آزادی از يوغ سرمايه را بشارت نميدھد، زيرا در آن نه پرولتاريا دست ليبرال دموکراتھا می رسد،ه ب) متحده امريکا

  . از آن آگاھند-  زحمتکشان، دھقانان-نقشی دارد و نه متحدين اصلی اش
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فقط مشت بسيار بسيار ناچيزی از روشنفکران خرده بورژوازی است که در فرصت طلبی مشق و تمرين دارند و 

بخوان (  فرياد دموکراسی را بلند کرده اند؛ می خواھند به سرير قدرت اينک از اين فرصت مساعد استفاده کرده،

  .برسند) خوان بردگی معاصر بر آستان سرمايه داری 

 پيچيده و ۀ و يا با قصيرالبصری خويش ديده نمی توانند، اينست که شبک چيزی را که اينھا عمدا از ياد می برند

 ارض ۀمالکيت خصوصی سرمايه بر وسايل توليد، در تمام کر( ... ) گسترده مناسبات توليد اجتماعی سرمايه داری، 

محک آزمون ه  در معرض تطبيق گذاشته و لذا دموکراسی ليبرال را ب را به اشکال متنوع" نظم نو جھانی"دستور 

  و در رشد ناموزونش اگر  شده  فراموش کردن اين مطلب که سرمايه داری در ماھيت خود عقيم و نازا .می زند

بدين معنی نيست که دھد،  اينجا و آنجا، در اين کشور يا آن کشور موجھای پيشرفت و در مواردی جھش را نشان می

 وقتی بساط توليديش در جا زده، فاسد و طفيلی و در حال جان  .ت کلی فاسد، طفيلی و محتضر نيستأاو ديگر در ھي

 و فاقد طراوت آن دموکراسی است که در  از پا افتيدهکندن باشد، روبنای سياسی اش در ساحت حقوق و سياست نيز 

  . را در خود می پروراندئیدوران رقابت آزاد سرمايه داری، اميد ھا

 افغانستان از کاروان تمدن که پرتو دموکراسی از ھيچ روزنه ای بر سر مردم ۀدر کشور فقير و خيلی ھا عقب افتاد

نام دموکراسی بر سر مردم سايه می افگند، با سنت ھای ه ئوکراسی ب و ارستوکراسی و اتوکراسی ملھم از ت نتابيده

داشت، اکنون می بينيم که چطور نورديده ھای  می معمول عشيره ای که ھيرارشی خان خانی فئودالی آنرا بر پا نگه

ه ھم داده و بدست ه با لومپن ھا و عيار ھای مختلف القماش دست ب... خانھا، بيگ ھا، افسقال ھا، ملک ھا و نواب ھا

راه ه  و فرمانداری را در حوزه ھای خورد و بزرگ بئینام قومندان ھای گروھھای مربوطه شان، بساط کامروا

 ياغيگری ھای نظامی تا آن حد تغذی  .کنند انداخته اند و بساط ملوک الطوايفی را به تعبير درست کلمه معرفی می

 زياد ساخته و  ن راا چند کيلومتری، حراج و باج مسافرواصلشده که رھگيری ھا و رھداری ھای متفرق در طول ف

  .اصل انارشی اجتماعی ــ سياسی را مظھر حيات عسرت بار مردم ساخته است

دولت با " و در اصل  وای به اصطالح قانونھم رسيده اند تا در له  ھای دزدان و قطاع الطريقان باره دھئیتوگو

ت گسترده سازند که نامش را جمھوری اسالمی افغانستان گذارند و در ظل حماي ملل متحد، شبکه ای را  "قاعده وسيع

  .و بندی را بين غارتگران جان، ناموس و مال مردم افغانستان تضمين کنند سرمايه داری جھانی، زد

ير زيرا رسانه ھای خبری امروزی ھر کدام از واقعيت ھای موجوده ، تعاب(اطالعات از منابع خبری نامطمئن قرار 

ملل  " ) مبھم می پيچيد و متضاد در کالوهدھند، که اصل واقعيت در ميان خبرھای متفاوت  دلخواه خود را ارائه می

 سرمايه داری جھانی، ھمين عالقه داران به اصطالح نوکابل را در وجود ربانی رئيس جمھور و گلب الدين  "متحد

کنند، اظھار   صرف مساعی می "دولت با قاعده وسيع"م  وغيره به رسميت شناخته و از اينکه در تصمي صدراعظم

 نماينده سياسی اش را به   که دولت امپرياليستی امريکا ھم  حتی زمزمه ای وجود دارد .خوشنودی کرده است

  .دارالعالقه کابل می فرستد

معنی ه ر از امنيت بطور واقعی اتفاق می افتد، بر می آيد که در ھيچ کجای کشوه و اما از آنچه در سراسر کشور ب

 و تاريکی در   و در ھمه جا مردم با ترس و ھراس روز را به شب می آورند، نسبی اش ھم خبری در ميان نيست

 زندگی عادی   و جزء  معمولۀ قتل و کشتار يک حادث .سراسر کشور سايه شوم مرگ آسايش را گسترده است

 ھای منقول و غير منقول ئی و چپاول و غارت خانه ھا، دارا ه تجاوز به حرمت مردم امر پيش پا افتيد .روزمره است

  .از اشتغاالت عادی قومندان ھای لومپن مشرب است
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بخوان (  را دارد که پھلوانان ئیطور مثال آرامشی که ظاھرا در شھر مزار تعريف می شود، در کنه خود ھمان باله ب

ته، تا آنچه دلشان می خواھد بر مردم تحميل کنند و نام آنرا  را فعال مايشا ساخ )قومندان ھای خودمختار رشيد دوستم

کنيم تا فھميده شود که   از يکی از جرايد طبع شده از جانب گروه ھای مبارزين نقل قول می .گذارند" نظم و قانون"

 ما  ۀ و جنگ زده و عسرت کشيد مردم بالکشيدهه ب" نظم نو جھانی"ظاھری برخوردار از لطف " نظم"در زير اين 

  : از قول يکی از ھموطنان می گويد نای  اول ۀشمار. گذرد چه می

کرد، ظاھرا آرامشی به نظر می آمد، ولی وقتی يک دوستش به او در باره دو واقعه ای  وقتی از شھر مزار ديدن می

 مردم که در ھمان روز ھای نزديک اتفاق افتيده بود، صحبت کرد، معلوم می شد که در اصل، عافيت از زندگی

  .فرسخھا فاصله دارد

با ... يکی از موتر ھای جيپ روسی که مليشه ھای رشيد دوستم در آن سوار بودند، در اثر بی توجھی"  اول ــ ۀواقع

 مليشه پھلوان که در پھلوی دريور جيپ  ! او برادر خيال کو :يک تکسی تکر نمود؛ تکسی ران به قھر شده گفت

 و به موترران خود اشاره کرد، جيپ کمی ليورس رفته و با سرعت  "کنم  میخی نباشه خيال: "نشسته بود گفت

ن شده دست تضرع بلند ئي تکسی ران فھميد قضيه از چه قرار است، فورا از موترش پا !دوباره به بغل تکسی زد

  !پھلوان صاحب بس است، بس است.  و گفت کرد

ترافيک چوک مصروف کنترول رفت و آمد .  اتفاق افتاداين واقعه در نزديکی چوک دروازه شاديان  دوم ــ ۀواقع

 وقتی موتر جيپ به اشاره ترافيک  .موتر ھا بود، و برحسب وظيفه يکی از موتر ھای جيپ مليشه را امر توقف داد

   . می خواست چوک را عبور نمايد، ترافيک دم راھش را گرفت و اين عمل بالی جان ترافيک شد توقف نکرده

 ترافيک را خوب به نرخ روز کوفتند، بعد خواستند موتر را از روی سينه اش  ن شدهئي از موتر پا دو نفرءابتدا

 و بعد شروع کرد به معذرت خواستن تا خود را از دست  بگذرانند، ولی پوليس ترافيک فورا خود را يک بغله نموده

  !"مجريان تأمين نظم و قانون در شھر مزار برھاند؟

 بدين معنی نيست که اين بی نظمی و بی امنيتی تنھا در شھر مزار وجود دارد، بلکه بدين مفھوم آنچه نقل قول کرديم،

خروار توضيح گردد که در پرتو اين نظم به اصطالح جمھوری اسالمی، جنبش ملی اسالمی به ۀ است که مشت نمون

  .ی را در کشور ما عملی می سازد عجالتا ھمين پيش پرده درام اصلی سرمايه داری جھان "نظم نو جھانی"پشتيبانی 

 ، به ھمين عملکرد غالمان سرمايه داری جھانی کم بھا دھند، يا آنرا ناديده انگاشته، بدين فرياد دموکراسی  زمانی که

نيم دھه در آغوش نظام سرمايه داری و با الھام از سوسيال دموکراسی کشور  و خيال باشند که اينھا خود در مدت يک

آشنا شده اند، از خشونت، وحشت و بربريت رم ) Philantrop(بار آمده و با فرھنگ   ھومانيستب،  غر متمدنھای 

، نکرده  و لذا بر مردم کشور شان ظلم و تعدی  .کنند، و از ھمين سبب الحال به دموکراسی ليبرال تمايل دارند می

، با مگنات ھای سرمايه مالی، به ايشان امر و  ، بايد از ياد نبرند که سرمايه داری جھانینخواھند کرد   و نمی کنند

 و از بوته   و در ذيل غالمان کارکشته  دولت بر سر شان بنشيند  اينھا اگر باز .کنند که چه کنند و چه نکنند نھی می

آزمون برون آمده خداوندگاران مالی جھانی، نام شان درج ليست ھم شود، نبايد غره شوند و در عالم نسيان از خود 

  . در اکناف عالم، از غالمان خويش تبعيت برده وار می خواھد "نظم نو جھانی"افل شوند که غ

  "نظم نو" و نفس صدام، سرمايه داری جھانی  به قضيه عراق نظر اندازيد و ببينيد که چطور در وجود حزب بعث

ا حتی از اطفال شيرخوار  اقتصادی بعدی، حق زيست معمولی ر (...) و با  سازد را بر مردم عراق مستولی می

يه داری جھانی برون کشيده و  و سرما  سر از فرمان صدام گيرد، زيرا مردم عراق در واقع مردم اصلی عراق می
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 و شجيعانه مقاومت   دولت در تحت لوای ملل متحد، مردانه، زنانهانۀ منشنه و بربرابل حمله ددمنشانه، وحشياقدر م

  .کرده اند

ی، ئ در کشور ما ھم با اين غالمان رنگارنگش در پرده خصومت ھای ملی، عشيره  "ھانینظم نو ج"آيا امروز 

   نازل ساخته بود؟ و... و ...  که بر مردم عراق   بر سر مردم کشور ما نازل نساخته  بال را  و نژادی، ھمان مذھبی

 و در  فرمانش فرمان نبردند ه از سرمايه داری طراز نو شوروی و غالمان گوش ب گناه مردم کشور ما اينست که

 در پھلوی عوامل ديگر، شکست مفتضح  حيث عامل عمدهه جنگ مقاومت، از خود پايداری بی نظير نشان دادند که ب

  .نظامی اين ابر قدرت امپرياليستی را بار آورد

امپرياليسم امريکا جمله ابر قدرت   به سرمايه داری جھانی من قيدر عين حال مردم کشور ما به ھزاران وسيله و طر

.  و در فکر اين نباشد که جای امپرياليسم شوروی را در کشور ما پر کند سر نپرورانده فھماندند، که ھوس خام را ب

خواھند سرنوشت   و می  را نمی خواھند،ئی و آقا  مردم افغانستان ھيچگونه بادار عبارت ديگر اعالم کردند کهه ب

 تلقی   نابخشودنی  و حتی گناه بی ادبی  ،گستاخی  "نظم نو جھانی" شھامتی در چنين. دست گيرنده خود را، خود ب

ت نکند أ و احدی جر ! چرخ موجود ھستی بچرخد؟  خواھانست به سر انگشت اشاره اش "نظم" اين  گردد، زيرا می

 برده ھای زبان  "انینظم نو جھ " ! حرف و يا عملی ابراز کند؟  مگنات ھای سرمايه مالی امريکاۀ و اراد خالف ميل

کار سرمايه نداشته باشند و با عرق و خون خود، توليد ه  ب  و آرام را می خواھد که کاری  و بره ھای مطيع بسته

 و آوارگی دعای طول عمر سرمايه داران بزرگ جھانی   و خود در حالت بيماری، بيگاری کاال، توليد سرمايه نمايند

   سخاوتو   بذل ،ن کرديي تع " و قدر قضا" و به ھر کی آنچه   را در دست دارند " و قانون نظم" که  ! بگويند؟ را

  !!می کنند

 دموکراسی ليبرال، چطور ۀ اين ناشر به اصطالح انديش "نظم نو جھانی"به اين مطلب مختصر توجه کنيد تا بدانيد 

  .گذارد ی کالم پرطمطراقش پا م  در ورای  بر وعده ھای ميان تھی اما در پی کسب سود

 و  "سازد فروش سالح، پودر کيک خاور ميانه را می"کند   خود عنوان می١٩٩٣   اگست سال١٢ستيزن در شماره 

   باھم توافق کرده اند) اوندان مالی سرمايهبخوان خد( سالح   تا اوکالھما، تاجران  )؟(  که از اومسک  می نويسد

پس از آنکه سه سال از جنگ تحميلی ) خليج فارس(اآرام خاور ميانه  ن ۀ را در منطقئی بيليون دالر کانادا ۶۵معادل 

  . سودا کند گذرد، امپرياليستی بر مردم عراق می

 خاورميانه  "نا متعادل" به منطقه   فروش سالح را  سالح گفتند،  پنج کشور بزرگ صادر کننده١٩٩١در آخر سال "

 به کشور عراق قدغن   فروش سالح را "ملل متحد"چم ی که در اصل تحت پر موافقه ميان تھي گيرند؛ جلو می

  ."کردند

 يکی از  . را صدمه نرساندندئی و نيرو ھای ھوا  ولی جريان سالح .قول خود را شکستند   ١٩٩٢  در آحر سال" 

 صادراتی امور ۀکند که موافق اتحاديه ھای کنترول سالح، يک مغز متفکر خصوصی در واشنگتن تخمين می

  ."بيليون دالر می رسد  ٣ ٨ ، ٨   مجموعا به  ١٩٩٠   در خاور ميانه از اگست ضالح متحده امريکاتسليحاتی ا

 ای به مسأله در ھر  خادم وفادار سرمايه داری جھانی مثابه ه  که امپرياليسم روسيه ب "نظم نو جھانی"آيا در اين 

 را با زور  م دموکراسی ليبرال بورژوازیچشم سردمداران قصر سفيد می بيند، و خود در رونق بازار آزاد، عل

 تطميع، تخويف و سالوسی بلند کرده، خود در آب کردن انبار سالحش، حد اقل در ايران از حريفان ديگرش  برچه،

  پس می ماند؟
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 جای و منزلت خود را در کشور  "نظم نو جھانی"می توانيم از مبلغين دموکراسی ليبرال وطنی خود بپرسيم، که در 

طور نمونه ، مردم کشور ھای ه  را که بر سر مردم جھان بئی و اين بالھا کنند؟ نستان چسان ارزيابی میافغا

گردد، ناديده گرفته، خواستار نزول بالی ديگر بر مردم اصلی   از جانب خداوندان سرمايه مالی نازل می خاورميانه

کلی ه ی، بی بينند که تطبيق چنين دموکراسيرسانند، نممردم خود آزار نمی ه  چرا با اينکه مدعی اند ب کشور خود اند؟

 زيبا و کانکريتی، چه ديو   ظاھرا  و چقری اين چاه  در ته  از آنجا که می بينند   و مھلک است؟ حال مردم مضره ب

و  د  نبايد روا بدارند، مردمی که . طمعش سير نشدنی است  و  و آز  سود، باز مھيبی خفته، که دھنش برای شکار

" دموکراسی خلقی" از   را کشيدند، و در ظرف پانزده سال ديگر ئی ــ سدوزائیصد سال جفای ستم اشراف غلجا

 و اذيت بی حساب مالھای   و اينک از آزار غالمان امپراتوری شوروی سوشل امپرياليستی عذاب کشيدند،

راب دموکراسی ليبرال به جلوه آب غافل  عذاب می کشند، ديگر به س  رأس امپرياليسم امريکا امپرياليسم غرب در

  .فتنددام ديگری نيه  و ب نشوند

در قصر " نظم نو جھانی" ليبرال مآب کشور ما از ياد می برند که فريادگران  انسان مشربچرا دموکرات ھای 

 جنگی  طياراتۀابيض چگونه بھانه می تراشند، تا بر مردم بيگناه عراق شب ھنگام در وقت خواب، حمالت وحشيان

   .خود را عيار کنند و نام اين عمل را ھم حمله بر پايگاه دايره اطالعات عراق و ويران کردن آن بنگاه فساد بگذارند

دھند برای گرفتن انتقام از مردم دالور و تسليم نشدنی عراق  خود حق میه به زبان ديگر حاميان دموکراسی ليبرال، ب

عراق می خواست، بوش اين جانی بزرگ جھان امپرياليسم را در کشور کويت بدين بھانه توسل جويند، که گويا دولت 

 که حتی بينی  بگذريم از اينکه ھنوزعملی به انجام نرسيده. وی زھر چشمی نشان دھده قتل برساند و لذا الزم ديد به ب

 قصر سفيد ،ئیشاکدام ماکيان بوش ھم خون شود، چه رسد به اينکه انگشت ايادی وی خون گردد؛ برحسب فعال ماي

حرکت می اندازد و از مردم در حال خواب عراق ه به غرش می آيد و نيروھای جنگی اش را در بحر و بر و فضا ب

  .گيرد در نيمه ھای شب، انتقام و آنھم از بيگناھی شان انتقام می

   جدادموکراتنتون يکل زمين از اين عمل جنايتکارانه ۀآيا کدام دولت متمدن ليبرال دموکرات ديگری در سراسر کر

 بارديگر نظر اندازد و بر حسب  حقوق بشررا تکان داد تا بر اليحه " ملل متحد"خورده گرفت و تاالر شورای امنيت 

  دفاع برخيزد؟ه آن، از حق مردم مظلوم و تحت ستم عراق عمال ب

 ھيروشيما بم اتومی ريختند و در  امپرياليسم امريکا، بر ناکازاکی ودموکراتطوری که در گذشته ھا اين دولتمردان 

خاک و خون کشيدند؛ ه  ويتنام را ب دو قسمت منقسم کردند؛ه  کوريا را تخريب و ب قبال اين جنايت عظيم کيفر نديدند؛

 در گرينادا مداخله نظامی کردند؛ پاناما را لگدمال قدرت نظامی  جا کردند؛ه در نيکاراگوا رژيم مزدور خود را جاب

 و تا   محاکمه و به حبس ابد محکوم ساختند؛ئی و رئيس جمھورش را در دادگاه امريکا  خود ساختندمجھز بی نظير

در روم باستان ( ... )  مانند   اين حق را دارند کهئیدھند، توگو حال ھر عمل ديگری را در ھر کجای جھان انجام می

 ولی کس ديگری را اين حق نباشد که در مقابل   به تماشا بنشينند، کوه خيرشھر ھا را به آتش بکشند و خود در سر 

  ! بگشايد؟  بی حد و حصر زبان شکوه اين ظلم و تعدی

نظم نو "از زبان نشرات رسمی بورژوازی بين المللی می شنويم ک زمامداران قصر سفيد و پنتاگون برای اينکه گويا 

 اينکه اين  .دفاعی خود را بسط و توسعه دھند بودجه به اصطالح  کنند  را برقرار سازند، پيوسته تالش می "جھانی

افزايش قدرت نظامی مظھر قھر و خشونت عريان امپرياليستی است و در نفس دولت بورژوازی قابل لمس، در اين 

 اما اينکه در مقابل اين وسيله ستم امپرياليستی، توده ھای مردم از خود مقاوت و عکس العمل  . نداريمئیمورد گفتگو
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 و به ھزار و يک  در لوای دموکراسی ليبرال، تحمل آنرا ندارند" نظم نو جھانی"، امريست که گردانندگان نشان بدھند

  .زبان آنرا تروريسم می خوانند و در صدد سرکوب بيرحمانه آن ھستند

سھم صلح باريک شده و مصارف نظامی در " می خوانيم که ) ١٩٩٣ اگست ١٣(در يکی از شماره ھای ستيزن 

  ."حد باالسته تحده ھنوز باضالع م

که شوروی امپرياليستی به افغانستان قشون ارسال کرده " جنگ سرد"گردد که در زمان  زير اين عنوان توضيح می 

 بيليون دالر می رسيد که اگر آنرا با نرخ تورم ١۴٣به   ١٩٨٠ امريکا در سال  )بخوان جنگی( دفاعی ۀبود، بودج

 با مقايسه آن بودجه دفاعی سال ديگر امريکا در لوای  .شود  بيليون دالر می٢۵٢پولی امروز امريکا حساب کنيم، 

 درصد پول بيشتر را در ۴ بيليون دالر می رسد که ٢۶٣   به تصميم دموکراسی ليبرال(...) و " نظم نو جھانی"

  .سال قبل می بلعد  ١۵  مقايسه به

راتژيست ھای نظامی بورژوازی امپرياليستی امريکا خود را توجيه کنند، ست) جنگی(برای اينکه مصارف دفاعی 

ی، انتشار سالح ذروی، ناکامی جدی ه ئکه نزاع ھای منطقئيگويند، از آنجا آنھا می. دست دارنده  خوبی بۀبھان

ی، خود تقويه امور اقتصادی است  و ضرورت اينکه مصارف دفاع رفورمھای بورژوازی در امپراتوری شوروی،

  .، لذا ازدياد اين بودجه يک امر تصادفی نيست) و کسب سود انحصارینی ارزش اضافی يع(

ن و کند که عامال خوبی تفکيک میه عقل سليم که خواھان تأمين دموکراسی واقعی، حاکميت واقعی مردم باشد، ب

، غير از ھمين تاجران مرگ، عمده فروش ھای سالح قتاله دسته جمعیه ی، به ئن اصلی اين نزاع ھای منطقامسبب

اينکه دالالن معصيت در اين راه، چطور قربانی اميال سودجويان، مگنات ھای . کس ديگری نيست و نمی تواند باشد

  .کند سرمايه مالی می شوند، در اصل موضوع خللی وارد نمی

  باشند؟  ناشرين سالح ھای ذره ای کی ھا می :گردد ال اينطور طرح میؤحال س

 در بازار به اصطالح آزاد   می شويم که رقابت جنون آميز دول امپرياليستی به حقايق مشھود، دانسته با رجوع

  . اين نشر و پخش سالح ذره وی است ، خود عامل و سبب عمدهئیکاال

 جواب آن روشن است که امپرياليسم   دولت اسرائيل کی سالح ذره وی را به ارمغان آورد؟  که به شود ال میؤس 

 به  .لمان و خود امريکاا کمپنی ھای انحصاری   کرد؟ءز ساختن سالح اتومی را افشا به دولت عراق کی را .امريکا

 به پاکستان اين راز را کی برمال  .ھند راز ساختن سالح ذره وی را کی رھنمونی کرد؟ شوروی امپرياليستی

اليستی وغيره  به کوريای شمالی اين راز چگونه راه يافت؟ از طريق شوروی امپري . چين سرمايه داری ساخت؟

  .وغيره

 دست امپرياليسم امريکا میه گيرد، خود برگه ب شای راز ساختمان سالح اتومی پھنای ديگری میفاکنون که دامنه ا

دھد، تا نه تنھا بر پيمان ھای قبلی خود در صورت ضرورت پا بماند، بلکه برای تقويه امور نظامی ــ تعرضی خود، 

  .ای وظايف ژاندارم بين المللی است، بودجه ھر سال ديگرش را باال تر بردنام دفاع خودی، که در اصل اجره ب

اگر نظام برده منش امروزی روسيه امپرياليستی در تطبيق رفورم ھای بورژوازی و مصرفی اقتصاد بازار ناکام 

ز نوين  سرمايه داری طرا از زمان خروسچف تا گربچف و الحال زمان يلسين  . نوی نيستمسألهاست، اين ديگر 

 و سقوط   پيھم مواجه بوده شوروی، در تطبيق پالن ھای اقتصادی خويش، پيوسته با ناکامی ھا و ورشکستگی ھای

 اصال روند سرمايه داری در  "سوسياليسم "ۀ در لفاف  است که  اين امر بودهۀ يکی پی ديگر، نشان زعامت ھر کدام
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 در زير بغلش بورژوازی غرب درآمد،   با اينکه  در حال ھم، و چنگال بحران عام، راه فرار از بن بست را نيافت

ت که در عصر امپرياليسم، فمنظور تقويه اقتصاد، بايد گه اما در باره ازدياد مصارف نظامی ب. نمی تواند بيابد

اب  يک امر اجتن )اقتصاد ملی(مايه داری مليتاريسم، افزودن بار تسليحات و نظاميگری، بر دوش اقتصاد معمول سر

در موارد بروز بحران، وقتی شعبات مختلف توليد مواد ضروری احتياجات جامعه، از سبب اضافه توليد . ناپذير است

 ۀگيرند، افزودن بودج  دولت ھای سرمايه داری پيش می سرمايه داری، مسدود گردند و کاھش يابند، اجراآتی را که

ه مؤلديک کالم، مليتاريسم، بر دوش نيروھای ه سليحات و بنظامی، باز کردن کمپنی ھای سالح سازی، افزايش بار ت

 در قلمرو سرمايه داری جھانی، چطور به خصومت   شدهءاينکه اين مليتاريسم، با فاشيسم و نازيسم دوباره احيا. است

   لمانايسم  آنرا در پيکره قوای محور، فاشيسم ايتاليا، ناسيونال سوسيالۀو جنگ تحميلی امپرياليستی می انجامد، نمون

  . از ياد نمی بريم و تاريخ تکاملی جامعه انسانی ھم، آنرا به طاق نسيان نمی گذارد و مليتاريسم جاپان

 و رسيدن به قلمروھای  منظور تقسيم مجدد جھانه  ب "نظم نو جھانی"تپ و تالش دول مقتدر امپرياليستی در لوای 

مثابه ه  امپرياليسم امريکا را ب يایؤريست که ديگر خواب و ر شان، خود امۀ کلونی ھای ذيعالق  و يا  نفوذ وسيع

  .سازد يگانه ابر قدرت پريشان می

    قدرت بزرگ را کند؛ که دعوای  از گذشت جنگ دوم جھانی، به آن حدی رسيده سال  ۵٠  لمان پس از تقريباا

امی اش را در لوای قوای به  و برای بار اول قدرت نظ ؛) حق ويتو(ی در شورای امنيت طالب شود چوکی دايمي

  . داخل سرزمين سومالی کند اصطالح صلح ملل متحد،

   جمله قوای صلح، به کمبوديا  قدرت نظامی اش را در جاپان نيز پس از جنگ دوم جھانی، اينک برای بار اول،

  .دوش دارده  و سرکردگی تمام نيروی صلح ملل متحد را ب فرستاده

 تا برحسب  ، و مشق و تمرين دارد)حق ويتو( چوکی در شورای امنيت می خواھد   قدرت بزرگ، مثابهه او ھم ب

  .  سھم شير بدست آرد قدرت خويش، از تقسيم مجدد جھان،

                                                                    ادامه دارد

  


