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  ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١١ ستمبر ٢٣

 
 "جـامـعـۀ جـھـانـی"و " سـرمـايـۀ جـھـانـی"

  است" امـپـريـاليسـم "ھـمـان 
  "عقاب"از شمارۀ اول نشريۀ 

  )MLOA(ازمان مارکسيست ـ لنينيست افغانستان ارگان تئوريک س
  ٢٠١١آگست 

  
    امپرياليسم چيست؟

عميق ترين پايۀ اقتصادی "و" امپرياليسم عبارت است از تجمع سرمايه در معدودی از کشور ھا"

امپرياليسم از ". " صدور سرمايه يکی از مھم ترين ارکان اقتصادی امپرياليسم است". " امپرياليسم انحصار است

بدون پی بردن به ريشه ھای ". "نقطه نظر سياسی به طور کلی عبارت است از تمايل به اعمال زور و ارتجاع

اقتصادی اين پديده، بدون ارزيابی اھميت سياسی و اجتماعی آن نميتوان در زمينۀ حل مسائل عملی جنبش کمونيستی 

  "امپرياليسم به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايداری: "نينل           ".و انقالب اجتماعی آينده حتی گامی به جلو برداشت

  

  :سيمای جھان معــاصـر: مدخل

تضاد ھای اساسی عصر ما که سيمای عمومی جھان را مشخص ميسازند، ھمان تضاد ھای اساسی سه 

کشورھای گانه اند، يعنی تضاد کار و سرمايه، تضاد بين امپرياليسم و خلقھای تحت ستم و ملل دربند و تضاد بين 

اين تضاد ھا که از عينيت جھان کنونی در تحت سيطرۀ امپرياليسم جھانی شکل گرفته اند، ناپديد نشده و . امپرياليستی

ھمچنان موجود اند و در آنھا آنچنان تغييری کيفی، که به دگرگونی عصر و ماھيت نظام منجرشود، رونما نگرديده 

جاوز ميشود و خلقھا دربند کشيده ميشوند و رقابت بين امپرياليستھا داغ کارگران استثمار ميشوند، به کشورھا ت. است

. کيفيت خود ھنوز ھم سه تضاد متذکرۀ فوق تعيين کنندۀ ماھيت دوران ما ھستند لذا اساساً و در. داغتر ميشود و

شھای عصر امپرياليسم، انقالب پرولتری وجنب(شناخت درست و درک ماھيت اين تضاد ھای اساسی عصر حاضر 

، شرط ضرور ارزيابی اقتصادی و سياسی سيستم اقتصادی ــ اجتماعی حاکم بر جھان و در چھارچوبۀ )آزاديبخش

اين تضاد ھای . آن اھداف، روند ھای فکری، ابزار ھای سازمانی و کارکرد ھا و روش ھای عملی متضاد است
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وتبيين واقعی روند ھا وحرکت ھای درک ]. ١[اساسی، خصلت نمای حوادث شگرف و تغييرات جھان کنونی اند

کنونی بشری بدون شناخت ماھيت اقتصادی و سياسی  متضاد فکری، سياسی و اقتصادی موجود در جامعۀ 

نيز از " اھريمن ملی و اجتماعی"اشکال مناسب و مقتضی مبارزه با اين . امپرياليسم، اھداف و ابزار آن ممکن نيست

    .اين شناخت ناشی ميشود

 عينيت پديدۀ امپرياليسم و وقوف بر ماھيت به غايت ارتجاعی، جنگ افروز، سلطه گر، بدون پذيرش

غارتگر، طفيلی و گنديدۀ آن به مدد حقايق و فاکت ھای ملموس و بيشمار از تفکر و عملکرد امپرياليسم، ھيچ تحقيق 

در متن جھان کنونی در . و بررسی ای در پيرامون اين پديده؛ از پايه و کرکتر علمی برخوردار نخواھد بود

زيرسلطۀ سرمايۀ مالی، بورژوازی امپرياليستی به دنبال حد اکثر سود به غارت ثروت ھای طبيعی و انسانی کشور 

ھا و ملل پرداخته، استثمار طبقۀ کارگر را شدت بخشيده  و رقابت امپرياليستی را بر سر تصاحب اين ثروت ھا و 

مبرھن است که استثمار طبقۀ کارگر در مقياس گسترده توسط . خشيده استمناطق دارای اھميت استراتيژيک حدت ب

  طـــی ھمين چند. بورژوازی امپرياليستی منجر به حدت يابی مبارزات طبقاتی شده و خواھد شد

سال اخير و ھمين امروز در کليۀ کشورھای امپرياليستی شاھد اعتصابات و تظاھرات مليون ھا کارگر و توده ھای 

جريان پيشرفت دلبخواه سرمايه را  ه سرمايۀ جھانی بوده ايم تا آنجاکه برخی از اين تظاھرات اقتصاد ومردم علي

از جانبی مداخالت، تجاوزات و اشغالگری . مختل کرده و منجر به تصادمات و برخوردھای خونين ھم شده است

و تحت نام " بحران آفرينی"ب سياست دول و مجامع  امپرياليستی به کشور ھای ضعيف به بھانه ھای واھی در قـال

، خلقھای جھان را به مبارزات "اقدامات پيشگيرانه"، از طريق "دولت ھای سرکش"و " دولتھای ناکام"

. آزاديخواھانه و مقاومت ضد تجاوز و اشغالگری امپرياليستی واداشته و به مبارزات آنان جان تازه ای بخشيده است

واھانه را ميتوان در عراق، افغانستان، کشورھای عربی، در افريقا و امريکای نمونه ھای چنين مبارزات آزاديخ

  .التين مشاھده کرد

در تحت اين سلطۀ تحميلی و غارتگرانۀ امپرياليستی و سيادت سرمايه بر کار، مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و 

اليستی خلقھای دربند  و سائر طبقات رنجبر و ستمکش در کشور ھای مرکز و مبارزات و حرکت ھای ضد امپري

يکی از . مضمون سير آتيـه و تداوم اين تغييرات اند پيرامونی، دو فاکتور مھم در امر تغيير کيفی جھان و تعيين کنندۀ

اين دو فاکتور به انقالب اجتماعی آينده پا ميدھد، در حاليکه فاکتور ديگر سيادت جابرانه و غارتگرانۀ جھانی 

درين ميانه تضاد منافع و . قھای اسير و تحت ستم را به مبارزه طلبيده و آنرا بر می اندازدامپرياليسم بر ملل و خل

رقابت دول و مؤسسات انحصاری امپرياليستی در ضمن داشتن تبانی در پاره ای از موارد، برای غارت جھان و بر 

قدرت ھای امپرياليستی  ر، دول وسرمايه و کسب سھم و سود بيشت" مناطق نفوذ"سر تجديد تقسيم جھان تقسيم شده و 

 .را واميدارد تا به تدارک شمشير کشی به رخ ھمديگر بپردازند

درمتن اين تقابل، امپرياليسم اياالت متحدۀ امريکا به يُمن قدرت برتر اقتصادی و نظامی و ھکذا برتری 

، در صدد تغيير جغرافيای )وپاار(علمی ــ تکنولوژيکی و معلوماتی اش نسبت به امپرياليستھای رقيب در قارۀ پير

با اين ھدفمندی، امپرياليسم امريکا جھت کنترول منابع سرشار . سياسی خاور ميانه و آسيای مرکزی ــ جنوبی برآمد

نفتی شرق ميانه و آسيای مرکزی اين دو منطقۀ حائز اھميت استراتيژيک، به اشغال نظامی افغانستان و عراق 

  ]٢.[ستی و سائر قدرت ھای منطقه ای چنگ و دندان نشان دادپرداخته و به روسيۀ امپريالي

پس از بروز اين وقايع و برحول اين دو منطقۀ نفت خيز و تعيين کنندۀ استراتيژيک، به حيث گرھگاه تضاد 

ھای امپرياليستی، دسته بندی ھای بزرگ جھانی و منطقه ای مربوط به امپرياليستھا و دول ارتجاعی منطقه برضد 
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تضاد ميان امپرياليستھا بر سر اين دو کانون .  ھم در چھارچوب رقابت و تبانی آنھا شکل گرفته استھم و با

استراتيژيک نفتی ياد شده ھمراه با سائر مناطق نفوذ سرمايه و حرص دريافت سھم بيشتر از ثروت غارت شدۀ 

چنين می نمايد که کشور ھای . شاندکشورھا، پای سائر دول امپرياليستی و ارتجاعی را در تقابل با امريکا می ک

اروپائی، روسيه، جاپان، چين، برازيل و ھند بر محور منافع کوتاه مدت و دراز مدت شان در مقابل قلدری و لجام 

  .گسيختگی سياسی و نظامی امپرياليسم امريکا وارد ائتالف ھا و يا بالک ھای سياسی ــ نظامی شوند

رانه و غارتگرانۀ امپرياليستی بر پھنۀ گيتی و در چھارچوب رقابت جھان ما درتحت حاکميت و سيادت جاب

يا سلطۀ چند جانبۀ اقتصادی، سياسی، نظامی و ايدئولوژيک : امرياليستی آبستن حوادث مھم و شگرفی است

 امپرياليستی و سرمايۀ مالی جھانی شدۀ آن، به غارت ھستی ملل و خلقھا تداوم يافته و رقابت و جنگ امپرياليستی

جھان را به کام مرگ و نيستی خواھد کشاند و يا انقالب از غارتگری، جنگ و تباھی آفرينی امپرياليستی پيشی 

  ! ميگيرد

  

  :تبيين مؤجز لنين از امپرياليسم

امپرياليسم به طور کلی در نتيجۀ تکامل سرمايه داری و ادامۀ مستقيم خواص اساسی آن به وجود آمده "

 مرحلۀ معينی از تکامل خود و آنھم در مدارج بسيار عالی تکامل خود به امپرياليسم ولی سرمايه داری در. است

  :و متضمن پنج عالمت زيرين است" امپرياليسم مرحلۀ انحصاری سرمايه داری است. سرمايه داری مبدل شد

ندگی ــ تمرکز توليد و سرمايه که به آن چنان مرحلۀ عالی تکامل رسيده که انحصار ھائی را که در ز١

  .اقتصادی نقش قاطعی را بازی ميکنند، بوجود آورده است

  .»سرمايۀ مالی«ــ درھم آميختن سرمايۀ بانکی با سرمايۀ صنعتی و ايجاد اليگارشی مالی بر اساس اين ٢

  .ــ صدور سرمايه که از صدور کاال متمايز است اھميتی بسيار جدی کسب ميکند٣

   .سرمايه دارانی که جھان را تقسيم نموده اند، پديد می آيدــ اتحاديه ھای انحصاری بين المللی ۴

و انتقال به سياست . ــ تقسيم ارضی جھان از طرف بزرگ ترين دول سرمايه داری به پايان ميرسد۵

       ".استعماری تصاحب انحصاری سرزمين ھائی از جھان که کامالً تقسيم شده است

ظامی که لنين به تبيين آن پرداخته و پنج عالمت و صفت اينست چھارچوبۀ اجتماعی ــ اقتصادی آن ن

اينست آن نظامی که در محدودۀ آن خواص اساسی سرمايه داری رشد کرده و به حيات . مشخصۀ آنرا برشمرده است

اين آن . درين نظام سيستم مستعمراتی امپرياليسم شکل گرفته و سپس فرو ريخته است. خود ادامه داده است

 دائرۀ ان بشريت شاھد غصب و غارت ثروت ھای جھانی، شاھد مصائب بيشمار، شاھد بحران ھای نظاميست که در

دوره ای و ذاتی سرمايه داری، شاھد استثمار بيرحمانۀ نيروی کار، شاھد رقابت، تقابل و تضاد مناديان اين نظام، 

 انسان و ويرانی شھرھا و شاھد دو جنگ ويرانگر امپرياليستی اول و دوم جھانی و مرگ و نيستی مليون ھا

کشورھا، شاھد چھار دھه جنگ سرد و تقابل خطرناک دو بلوک امپرياليستی و سرانجام شکست يکی و پيروزی آن 

  !اينست ارمغان امپرياليسم از طليعۀ قرن بيستم بدينسو. ديگری، از ابتدای قرن بيستم تا حال بوده است

   : از مـدخـل بـه متـن

 و فروپاشی امپراطوری سوسيال امپرياليسم شوروی و اردوگاه آن در آغاز دھۀ نود قرن پس از پايان جنگ سرد

جھانی و در عين حال بزرگترين مانع حرکت سرمايۀ دول رقيب  بيستم که يکی از مراکز بزرگ ضد انقـــالب

تی بر سر تصاحب و امپرياليستی در مقياس جھانی بود، رقابت جدی ای ميان دول امپرياليستی و شرکت ھای فرا ملي
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افزون بر آن، زمينه ساز اين يورش . تقسيم مجدد جھان تقسيم شده در گرفت که ھنوز ھم با شدت بيشتری ادامه دارد

سرمايه به شرق و جنوب، آن انقالب الکترونيک و انفورماتيک بود که از برکت آن صاحبان سرمايه و کارگزاران 

يم امور و انتقال معلومات را با سرعت برق کنترول و مديريت کنند و آن توانستند حرکت و کارکرد سرمايه، تنظ

قدرت اقتصادی، نيروی تسليحاتی و در  مجموع ماشين جنگی . تسلط سرمايۀ مالی را به اقصی نقاط گيتی بگسترانند

شته غرب و به خصوص امپرياليسم امريکا ضامن اجرائی اين جھان گستری سلطۀ سرمايۀ مالی امپرياليستی پندا

 . شده و وارد معرکه شده است

سرمايه از ابتدا در حرکت و کارکردش . اينجا ما ديگر با موج سوم جھانی شدن سرمايه سر و کار داريم

تمايل به جھانی شدن داشته و صاحبان آن به دنبال مافوق سود، پا به سرزمين ھای نامکشوفی به شکل بازار فروش 

تا شمال و » وحشی« گذاشته و دور ترين نقــاط روی زمين را از شـــــــــــرق يا منبع مواد خام و يا کار ارزان 

  .جنوب يخبندان در نورديده اند

ھمزمان با تبديل سرمايه داری رقابت آزاد به امپرياليسم و پديد آمدن انحصار ھای امپرياليستی در شکل 

 م شکل ١٩١۴ تا ١٨٧٠طۀ سرمايه بين سالھای کارتل ھا، سنديکا ھا، تراست ھا وغيره، اولين موج جھانی شدن سل

طی اين جريان، باالثر پيشرفت در صنعت حمل و نقل و . گرفته و بنابر نيازھای سرمايه اجتناب ناپذير می نمود

با افزايش توليد، حجم . کاھش بسا از موانع؛ صدور کاال، جريان سرمايه و استفاده از نيروی کار رونق گرفت

با .  رسيد و سرمايه ھای خارجی در سه قاره تا سه برابر شد۶عتی با رشد دو برابر به ٪صادرات کشور ھای صن

حمايت "اين حال، اين نخستين موج جھانی شدن سرمايه در نتيجۀ برخورد به موانع از جمله سياست 

 ٣٣ اقتــصادی سالھای، جنگ ھای اول و دوم جھانـــی و رکـــود شديــــد) protectionism(يا " گــــــرائــــــــــی

  .  م متالشی شد١٩٢٩ـــ 

دومين موج جھانی شدن پس از جنگ جھانی دوم بر پيوستگی و نزديکی کشور ھای ثروتمند امپرياليستی  

به باز سازی ] ٣[»گات«اروپا، امريکای شمالی و جاپان با امضای قرار داد تعرفه و تجارت موسوم به . تأکيد داشت

در موج دوم جھانی شدن . ی از طريق يک سلسله اقدامات آزاد سازی تجارت پرداختندو تحکيم مناسبات تجار

بسياری از کشور ھای غير صنعتی عقب مانده در حد منابع توليد و صدور مواد خام و نيمه خام و کاال ھای اوليه 

سرمايۀ "ز جريان مطرح بوده و بيشتر مرجع مصرفی کاالھای بنجل کشورھای استعمارگر نگھداشته شده و اغلب ا

در حاليکه کشور ھای صنعتی صادر . و مبادلۀ سود آور بی بھره مانده و سودی نبردند" تجارت آزاد"و " جھانی

بدين نحو شگاف بين کشور ھای ثروتمند و فقير . کنندۀ کاال و سرمايه با بلعيدن اين منابع رشد سريعتری داشتند

نشاندگان بومی اش  روند افزايش فقر سير صعودی  ستعمار و دستبيشتر شده و در کشور ھای فقير با حاکميت ا

  .داشته و توزيع درآمد نيز در درون کشور ھای فقير نابرابر و کامالً غيرعادالنه  باقی ماند

 م تا کنون ادامه دارد، در نتيجۀ زمينه ھا و عواملی که ١٩٨٠جديد ترين موج جھانی شدن که از سالھای 

اين موج اخير جھانی شدن نيز با گسترده ساختن ھرچه بيشتر .  برابر ديده گان ما به راه افتيددر فوق برشمرديم، در

خالی فقر و غنا و گسترش بحران عميق اقتصادی در جھان امپرياليستی واقمارش به صخرۀ موانع برخورده و ديده 

  .شود که چه وقت از ھم خواھد پاشيد

ت و سلطۀ ھمه جانبۀ سرمايه، اينبار نيز به گونۀ موج ھای اول طاليه دار اين موج اخير جھانی شدِن حرک

و دوم، بورژوازی امپرياليستی است که بشارت سلطۀ ابدی دموکراسی ليبرال مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و اصالت 

درفش ايدئولوژيک و منطق حاکم اين روند جھانی شدن حرکت سرمايه و سلطۀ . فردی و پايان تاريخ را ميدھد
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اين ليبراليسم نوين يا اقتصادی ھمان مکتب اقتصادی شکست . ھانی امپرياليسم عبارت است از ليبراليسم نوينج

" اشتغال زای"اين چراغ بی فروغ پس از شکست اقتصاد . آدام اسميت در شرايط نوين است" کالسيک"خوردۀ 

. کستۀ حامل سرمايه به کار رفته است، فراراه کشتی ش"سوسيال دموکراسی"کينزی و ايدئولوژی حاکم برآن يعنی 

ولی بی فروغی، کورسوئی و عدم ھدايت گری آن برای سرنشينان کشتی توفان زدۀ نظام حاکم بيش از پيش آشکار 

  .گشته است

کشف بھترين شرايط استثمار در جھان که بتوان حد اکثر سود را : "جھانی شدن سرمايۀ امپرياليستی يعنی

عبارت است از جھان گستری سرمايۀ مالی و سلطۀ اقتصادی، سياسی، : " جھانی شدنيا". از آن به دست آورد

   ".فرھنگی و نظامی بورژوازی امپرياليستی بدون حضور نظام سرمايه داری در ھمه جا 

در تعريف نخست ھدفمندی و غايت حرکت سرمايۀ مالی ھمراه با محمل ھا و ابزار ايدئولوژيک، سياسی، 

العاتی، علمی و معلوماتی تحقق آن، يعنی غارت داشته ھا و ھستی مادی و انسانی جوامع و نظامی، فرھنگی، اط

   .ملل فقير و دربند پيرامونی بوسيلۀ صاحبان سرمايه و ثروت کشور ھای مرکز بيان شده است

 تعريف دومی به بيان اين حقيقت می پردازد که صدور سرمايه و کاال به کشور ھای پيرامونی و برپا 

شتن صنايعی چند در آنگونه کشور ھا، خالف آنچه تسليم طلبان نوين ميپندارند، ھرگز به معنی گشودن راه ترقی و دا

زيرا . تعالی آن کشور ھا از مراحل و مناسبات پيشا سرمايه داری به مرحله و مناسبات سرمايه داری نيست

يۀ نياز ھای تکامل سالم آن جوامع، بلکه بر بنياد بورژوازی امپرياليستی صنايع را در کشور ھای پيرامونی نه بر پا

امپرياليست ھا از رشد ھمه جانبۀ اقتصادی آن کشور ھا . ميزان سودمندی و سود آوری آن برای سرمايه برپا ميکند

جلو گرفته و از آنھا به حيث کشور ھای مصرف کننده و منابع مواد خام و نيمه خام و نيروی کار ارزان استفاده 

بورژوازی امپرياليستی در کشور ھای پيرامونی ضمن تقويت نسبی صنايع سود آور عمدتاً در قالب . ميبرند

کمپرادوری، مجموع مناسبات ماقبل سرمايه داری را در عرصه ھای زيربنائی، روبنائی و فرھنگ حفظ کرده و 

بھترين ھمراه و ھمپای امپرياليستھای آنچنانکه ھم اکنون در افغانستان . پايۀ اجتماعی خود را در وجود آن بنا ميکند

 اشغالگر، مرتجع ترين نيروھای جامعــــــــه و فرھنگ شان و

  . بھترين مشاورين و مبلغين امپرياليستھای متجاوز در اين کشور خانھا و مال ھا ھستند

ه شدۀ بر زندگی خلقھا و ملل سه قارۀ عقب نگھداشت» اقتصاد بازار آزاد«جھانی شدن سرمايه و تحميل 

اصالت «منطق حاکم و فلسفۀ . آسيا، افريقا و امريکای التين، عرصه ھا و اشکال گونه گون را در بر ميگيرد

آن که فرد و منافع فردی را بر منافع جمع وجامعه ترجيح ميدھد، عرصه ھای اقتصادی، سياسی، نظامی، » فردی

ف انسانی در کانون گرم خانواده تا عرصۀ مناسبات قدرت، محيط زيست، عرصۀ فرھنگ و حتی رقيق ترين عواط

تحقيقات و دستآورد ھای علمی را با محمل ھا، روش ھا و ظرفيت ھای دست داشته متأثر ساخته و در دائرۀ نفوذ و 

در اين فلسفه است که افراد به سود شخص خود حتی کشور و مردم خود . کارکرد سرمايۀ امپرياليستی قرار ميدھد

         .يکنند و نتيجه چنين است که ھيچگاه آباد و آزاد نشويمرا ويران و قربان م

تبعات ويرانگر سلطۀ جھانی امپرياليسم و جھان گستری سرمايۀ مالی با منطق نوليبرالی، بر محور 

خصوصی سازی و سود فردی در پھنۀ گيتی، ھم در کشور ھای پيرامونی و ھم در کشور ھای مرکز برای توده 

  :اينک نمونه ھائی ازآن. ت فرودست جامعه فاجعه آفرين بوده استھای زحمتکش و طبقا

  

   :بـرای کشور ھای پيرامونی مـورد ھـجـوم سـرمـايـه: الف
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  .ــ غارت ثروت ھای اجتماعی اين کشورھا و گسترش فقر و فالکت عمومی

دی ھای عمومی ــ از کار افتيدن، غير فعال شدن و يا به حراج گذاشته شدن مؤسسات توليدی، معادن، تص

و عام المنفعه و خدمات اجتماعی در عرصه ھای معارف و تحصيالت عالی، صحت عامه، ترانسپورت عمومی، 

از طريق خصوصی سازی و ھجوم سرمايه  ھای خارجی امپرياليستی، کمپرادوری و در ... مخابرات، راه سازی و

  ).مثالً افغانستان( پاره ای از موارد مافيائی 

  . کشور ھای پيرامونی وارد کنندۀ کاال ھای مصرفی اکثراً بُنُجل و بی کيفيتــ مصرفی شدن

ــ رقم باالی بيکاری جوانان و نيروی کار در اثر خصوصی سازی و ھجوم کاال و سرمايۀ خارجی به 

کشور و تعطيل شدن مؤسسات توليدی پيشه وری و در نتيجه تنزيل قدرت خريد عمومی و عدم دسترسی مردم به 

  .  و کيفيت باالی خدمات عمومی در عرصه ھای فوقکميت

ــ تاراج و به حراج گذاشته شدن منابع طبيعی کشور ھا ی پيرامونی توسط سرمايه گذاران و شرکت ھای 

  .خارجی و خروج آن از تملک قانونی مردم اين کشور ھا

از جمله در ( و کارگری ــ شيوع کار بردگی زنان و اطفال در اين کشور ھا در شرايط فقدان قوانين کار

  ).اندونيزيا، بنگله ديش، ھند، چين، پاکستان، افغانستان و سائر کشور ھای پيرامونی مورد تاخت  و تاز سرمايه

ــ رفع موانع سياسی، حقوقی و اقتصادی يکجانبۀ گشايش  بازار ملی به روی سيل عظيم سرمايه و کاال 

  ".سياست حمايت گرائی"ھای وارداتی و کنار زدن 

ــ تضعيف و زدودن نقش دولت به نفع موسسات جھانی و  خصوصی وابسته به امپرياليسم در امور 

  .اقتصادی و بازار

نمونۀ برجستۀ آن کشور (ــ مقروض شدن کشور ھا در نتيجۀ شکست سياست ھای اقتصادی ليبرال نوين 

  ).ارجنتاين است

 مرگ و مير اطفال و پائين آمدن اوسط عمر ــ شيوع امراض، گسترش سوء تغذی، َوفَيات طفل و مادر،

بزرگساالن، عدم تجھيز و يا خصوصی سازی بخش صحت عامه و عدم دسترسی مردم به خدمات گران قيمت بخش 

  .خصوصی در اين عرصه

ــ تخريب محيط زيست، آلودگی ھوا، قطع جنگالت و کمر بند سبز شھر ھا، و درنتيجه ازدياد گرما، 

  ...خشکسالی، قحطی و

ــ بحران و گرانی مواد غذائی از طريق احتکار و خريد غالت توسط سرمايه ھای امپرياليستی پس از 

  ... م در امريکا و حتی نابودی غالت برای بلند بردن قيمتھا٢٠٠٨بروز بحران مسکن در اکتوبر 

شور ھا اين فشار طاقت فرسا و روز افزون ناشی از سلطۀ سنگين سرمايه، غارت ثروت ھای اجتماعی ک

و استثمار برده وار نيروی کار و يا رقابت صاحبان سرمايه با رنجبران غير صنعتی در بازار فرآورده ھای 

زراعتی و حيوانی، خواه نا خواه به خرمن آزادی خواھی توده ھای رنجبر و مردم سيه روز کشور ھای پيرامونی 

ت را شعله ور تر ساخته و به آن مضمون و اشکال مورد يورش سرمايه و سلطۀ امپرياليستی آتش زده، اين مبارزا

طبيعتاً تا جائيکه اين مبارزات به اشکال و درجات مختلف سلطۀ سرمايه را به مبارزه طلبيده و . تازه ای ميبخشد

اين مبارزات بر محور تضاد خلقھای تحت ستم و ملل . دستآورد ھائی به دست آورند، خصلت ضد امپرياليستی دارند

  . امپرياليسم جھانی که يکی از سه تضاد اساسی عصر کنونی است، شکل ميگيرددر بند با
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   ):امپرياليستی( در کشور ھـای مـرکـز : ب

تالش سرمايه در جستجوی نيروی کار ارزان پای آنرا به مناطق و کشور ھائی ميکشاند که امکانات فنی ــ 

غياب سياست حمايت از محيط زيست در مقابل برپا کردن تخنيکی و نيروی کار نسبتاً آموزش ديدۀ ارزان در آن در 

مثل اروپای شرقی، اوکراين، مکسيکو، برازيل، ھند، چين، . صنايع زيانبار و آلوده کنندۀ محيط زيست، وجود دارد

 .تايوان و سائر کشور ھا

 جمعی ــ نخستين پيآمد جھانی شدن سرمايه و توليد و صدور آن به کشور ھای پيرامونی، بيکار شدن

ميزان ... کارگران در کشور ھای صنعتی مادر است که در اغلب کشور ھای اروپائی، امريکا، کانادا، جاپان و

  .ميرسد١٠بيکاری به باالی ٪

ــ پيآمد ديگر آن، از دست دادن کليه حقوق و امتيازاتی است که کارگران اين کشور ھا طی مدت زمان 

مانند حق تقاعد، حق بيکاری، حق تعطيالت، (ه ای کسب کرده بودند طوالنی از طريق مبارزات صنفی و اتحادي

  کارفرمايان کارگران را به صورت اجــاره ...). بيمۀ صحی، تحفۀ عيد سال نو، پول لباس و

ای و روز مزدی با حقوق کمتر و به شکل انفرادی استخدام کرده و از انعقاد قرارداد ھای دايمی  و ثابت با کارگران 

د جمعی با نمايندگان کارگران و اتحاديه ھای کارگری سرباز ميزنند، تا کارگران نتوانند از اين حقوق و و قراردا

  .مزايا بھره ببرند

ــ بورژوازی امپرياليستی اين موج نوين تجاوز به حقوق کارگران و کار بردگی نوين در  نظام 

و و اقتصاد بازار آزاد را بيشرمانه ترويج کرده استثمارگرانه و مالکيت خصوصی بورژوازی تحت لوای ليبراليسم ن

مسلم است که عامل بيکاری، از دست رفتن حقوق کسب شده، سطح نازل دست مزد ھا، عدم تضمين . و ادامه ميدھد

  .کاری و خالصه تشديد استثمار نيروی کار، بر شدت يابی و گسترش مبارزۀ طبقاتی می افزايد

ۀ مالی تقريباً کليۀ ابزار ھای ايدئولوژيک، سياسی، تبليغاتی، بورژوازی امپرياليستی صاحب سرماي

حقوقی، نظامی و اھرم ھای فشار اقتصادی را در جھت حرکت بال مانع و تحکيم سلطۀ سرمايۀ خود به خدمت گرفته 

ر دول و مجامع غارتگر و نيرنگ باز امپرياليستی در روند رقابت و تبانی با ھمديگر و در جريان استثما.  است

طبقۀ کارگر و غارت و سرکوب خلقھای جھان، برای گمراھی و اغوای افکار عامۀ جھانی  يک کارزار گستردۀ 

تبليغات زھرآگين ايدئولوژيک را در سطح جھان به مدد دستگاه ھای تبليغاتی و وسايل ارتباط جمعی، وسايل 

ريه پردازان در دانشگاه ھا و مراکز صوتی، تصويری و الکترونيک، کتب و جرايد، به اصطالح انديشمندان و نظ

ھا و روشنفکرنماھای جارچی وغيره به راه انداخته NGO، مذھب، (Think Tank)پژوھشی و انديشه پردازی يا 

  :برخی ازاين نھاد ھا، ابزار ھا و شعار ھا که امپرياليسم ازآنھا عموماً بھره برداری ميکند عبارت اند از. اند

  

  : ليسمـ دستگاه قضائی امپريا١

و دستگاه ھای قضائی کشوری ابزار ايدئولوژيکی ) ICC(المللی کيفری دادگاه بين المللی الھه، ديوان بين

امريکائی جھت مھار زدن به قلدری يکديگر، تحميل اراده به ديگران و  است در دست امپرياليست ھای اروپائی و

ازين دادگاھھا  ھميشه به حيث وسيلۀ . ھا نميروندکه زير بار آن" نامطلوبی"تھديد عناصر  و نھاد ھای سرکش و 

  ].۴. [تھديد عليه مخالفين شان بھره ميگيرند
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   :ـ دمـوکـراسـی٢

دموکراسی ناب و غير . دموکراسی يک پديدۀ طبقاتی بوده و دارای مضمون ليبرالی و يا سوسياليستی است

وم قالبی دموکراسی کارگر نيفتد، امپرياليست ھا کجا که مفھ ھر. طبقاتی ساختۀ زرادخانۀ تبليغاتی بورژوازی است

از نظر امپرياليستھا . عمل ميکنند) که روی ديگر سکه اش دکتاتوری بورژوازی است(مطابق به تعريف واقعی آن 

دموکراسی صادر شده به کشور ھای مستعمره و اشغال شدۀ افغانستان و عراق و  دموکراسی ھند در کشوری با چند 

ه تا زمانيکه به منافع و حاکميت سرمايه و سرمايه دار گزندی نرساند، بھترين نمونه ھای صد مليون گرسن

دموکراسی مورد تائيد آنان است و انتخابات رسوا و پُر خرج دو سال اخير افغانستان ھم الگوی انتخابات آزاد 

  !!!شان

 

  :ـ حـقـوق بـشـر٣

يکائی خود در گوانتانامو، ابوغريب، بگرام، قندوز، کابل،  در حاليکه امپرياليستھا مخصوصاً امپرياليستھای امر

قندھار، پولند و جاھای ديگر بزرگترين شکنجه گران و ناقضين حقوق بشر بوده و از رژيم ھای استبدادی چون 

رژيم حسنی مبارک در مصر، بن علی در تونس، آل سعود درعربستان سعودی و ديکتاتورھائی چون پينوشه، 

يران، و غيره حمايت کامل داشته اند، طرح اتھام نقض حقوق بشر شان در مورد کشور ھای چين، سوھارتو، شاه ا

کوريای شمالی، سوريه، ليبيا و غيره رژيم ھای استبدادی بيشتر بار سياسی ــ ايدئولوژيک دارد تا دفاع از حقوق 

ای مخالف شانرا با بھانه قرار دادن امپرياليستھا که خود ناقضين اصلی حقوق بشر ھستند، عمدتاً يخن دولتھ. بشر

نقض حقوق بشر کش ميکنند و از ارتجاعی ترين نيروھا درکشور حريف شان زير نام دفاع از  حقوق بشر حمايت 

تجاوز نظامی به ليبيا ھم . ميکنند و به ھمين بھانه مداخالت و تجاوزات آشکار شانرا در امور ديگران پوشش ميدھند 

ھمين ترفند و به فيصلۀ ظالمانۀ شورای امنيت ملل متحد جريان دارد و دريای خون در آن کشور اکنون با استفاده از 

  .به راه انداخته است

  

  : ـ تــــروريــسم۴

يکی از حربه ھای تازۀ ايدئولوژيک امپرياليسم برای تبرئـــۀ تجاوز، اشغالگری و " مبارزه با تروريسم"

کا خود تروريست درجه يک و تروريست ساز است، ولی منظورش از در حاليکه امري. سلطه گری بر جھان است

عمدتاً آن مردمی اند که در مقابل قلدری و سلطۀ جابرانه و تجاوزگری امپرياليسم امريکا و شرکاء " تروريست ھا"

نش دشمنی با اسالم و دامن زدن به ت" ھانتينگتون"ی »جنگ تمدن ھا« تئوری . در راه آزادی کشور شان می رزمند

موصوف در کتاب نامبرده اش  ضرورت مبارزه با آئين ھای غير سامی مثل بودا، ھندو و . ھای مذھبی است

اين تئوری ھای به غايت . کنفوسيوس به اضافۀ اسالم را به عنوان تمدن ھای عقبمانده و دشمن غرب مطرح کرد

لگری و تروريسم دولتی امريکا مصرف ارتجاعی و ضد انسانی ھانتينگتون که برای توجيه ھژمونی، تجاوز، اشغا

امپرياليسم، به . دولت امريکا را مساعد ساخته و در خدمت آن است" اقدامات پيشگيرانۀ"دارد؛ زمينۀ ذھنی پذيرش 

عراق با ترفند  ويژه امپرياليسم امريکا، وحشيانه ترين تجاوزات مسلحانۀ تباه کن و ويرانگرش را در افغانستان و

، به ويژه شورای امنيتش، "سازمان ملل متحد"خونريزی  در توجيه اين توحش و. توجيه ميکند" سممبارزه با تروري"

آنچه را که . "به مثابه چوب دست امپرياليستھا عمل کرده و شريک جرم مجموع اين جنايات به حساب ميآيد

که نظام سرمايه داری را به امپرياليستھا تروريسم می خوانند، در حقيقت عبارت است از نوعی از سياست راديکال 
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ھر خيزش ضد امپرياليستی، ھر حرکت آزادی خواھانه بر ضد اشغالگری امپرياليستی، ھر تالشی در . سوال ميکشد

تروريسم ! امپرياليست ھا تروريست ھای واقعی اند.  جھت استقالل کشور ھا از منظر انان تروريسم است

در سياست جھانی تروريسم .  عرصۀ ملی و جھانی بدان عمل ميکنندآنچيزيست که دول امپرياليستی و ارتجاعی در

خود را به شکل تجاوزات عريان نظامی، جنگ ھای اشغالگرانه و تجاوزات جنايتکارانۀ امپرياليستھا تبارز 

  ]۵".[ميدھد

 

  :ـ اھـرم ھای نـفـوذ و فشار اقتصادی ۵

  )WTO" ( ازمان تجارت جھانیس" و ) (IMF "صندوق بين المللی پول" ، WB) ("بانک جھانی"

" سياست ھای اقتصادی ليبراليسم نو"افزون بر نھاد ھای مماثل، سه اھـرم فشار امپرياليستھا اند که  مبشر و مجری 

در کشور ھای پيرامونی بوده و آن کشور ھا را در مضيقه قرار ميدھند تا بھترين شرايط را برای حضور و کارکرد 

که توسط اين نھاد ھای مالی امپرياليستی باالی کشور " مناسب"اين شرايط . فراھم آورندسرمايه ھای امپرياليستی 

ھای پيرامونی و وام گيرنده تحميل ميشود عبارت اند از تأمين ھرچه بيشتر سود برای سرمايه ھای استقراضی و 

پرياليستھا و سودآوری صنعتی امپرياليستی درين کشور ھا و تضمين حرکت آزادانۀ سرمايه و کاالی صادراتی ام

شايان تذکر است که بررسی پديدۀ جھانی سرمايه، توليد، توزيع و مصرف و گشودن درب بازار . بيشتر صدور کاال

جدا از ماھيت امپرياليستی اين روند، بی ارتباط به خصوصيات پنج گانۀ سرمايه داری " تجارت آزاد"ھا به روی 

 محدودۀ کارکرد تضاد ھای اساسی عصر کنونی فاقد اعتبار علمی بوده انحصاری که جنبۀ شاخص دارند و بدور از

و نميتواند به ماھيت اصلی اين روند پيچيده و ذوالجوانب وقوف حاصل نموده و تصويری واقعبينانه از آن ترسيم 

در چھارچوب و در محدودۀ ھمين جنبه ھای شاخص و خصايص اساسی امپرياليسم و عرصۀ حرکت و کارکرد  .کند

تضاد ھای آنست  که تضاد و رقابت امپرياليستی بر سر تقسيم مجدد جھان بعد از جنگ سرد مفھوم شده و شدت و 

  .ِحدت می يابند

 نظام سرمايه داری حتی قبل از ورود به مرحلۀ انحصاری تاريخ طوالنی ای از رقابت، تضاد و جنگ 

رزمين ھای مکشوف و نامکشوف، پشت سر ميان قدرت ھای استعماری رقيب را بر سر تصاحب مستعمرات و س

ولی نظام سرمايه داری از زمان .  ميالدی کار تقسيم جھان را به پايان رسانيده بود١٩٠٠گذاشته و تا حدود سال 

عروجش به فاز امپرياليسم بدينسو نه تنھا اين رقابت، تضاد و جنگ را به پايان نرسانده، بلکه آنرا حدت و رشد و 

تاريخ امپرياليسم از ابتدا تا امروز تاريخ رقابت افسار گسيختۀ ھمه جانبه، تاريخ چند بار . ده استتکامل بيشتر بخشي

بازتقسيم جھان، تاريخ دو جنگ ويرانگر جھانی و جنگ ھای تجاوزکارانۀ منطقه ای و تاريخ استعمال بمب اتمی و 

جھانی شدن .  جھانی را در آستين داردتخريب سيارۀ خاکی ما بوده و در تداومش به صورت بالقوه خطر جنگ سوم

و سياست مبتنی برآن در قالب انحصارات فراملی و بعضاً قاره » بازار آزاد«سرمايۀ مالی و حاکميت جھانی اقتصاد 

ای، نه تنھا اين رقابت و تضاد ميان انحصارات و دول امپرياليستی را نه زدوده، بلکه به تحرک درونی، فعاليت و 

ھمين اکنون تضاد و رقابت ميان امپرياليست ھا بر سر منابع انرژی .  دائرۀ وسيع ميدان داده استاثربخشی آن درين

و مواد خام، بر سر مناطق نفوذ سرمايه، بر سر بازار فروش و منابع نيروی کار ارزان ضمن تبانی شان در حال 

  .حدت يابی است

 برای تقسيم و تجديد تقسيم جھان و به امپرياليسم عبارت است از مبارزۀ شديد دولت ھای بزرگ"چون 

موتور و محرک اين رقابت و ). لنين."(افزونی نظامی کردن را تشديد مينمايد به طور روز... ھمين جھت ھم ناگزير
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و انحصارات امپرياليستی عبارت است از مالکيت خصوصی بورژوازی بر " دولت ھای بزرگ"تشديد مبارزۀ 

کار وتأمين حد اکثر سود، تأمين کنندۀ منافع و ضامن اجرائی آن يعنی بازوی مسلح ثروت اجتماعی، استثمار نيروی 

  .بورژوازی ھر کشور

در متن اين جھان گستری سرمايه و توليد، تضاد ھای نظام سرمايه داری انحصاری از آن جمله تضاد ميان 

ه گونۀ زنده و پويا تکامل يافته و به دول، انحصارات و بلوک ھای امپرياليستی از عينيت اين نظام سر بر آورده و ب

  .صورت بطی ولی در برخی موارد سريع کسب حدت ميکند

  

  :ھـــژمـونيسم امپرياليسم امـريکا

 امپرياليسم امريکا به برکت پيشرفت ھا و دستآورد ھای شگرف علمی، تکنولوژيک و انفورماتيک و به 

ی جھان به دست آمده، پس از جنگ دوم جھانی توانسته پشتوانۀ اقتصاد غول پيکرش که بيشتر آن ازغارت خلقھا

. است نيرومند ترين، مجھز ترين و مدرن ترين ارتش را به عنوان ضامن اجرائی و بازوی مسلح سرمايه ايجاد کند

کاربرد اين دستآورد ھای شگرف علمی در عرصۀ تسليحاتی و پيشرفت ھای خيره کننده در صنايع نظامی، ساالنه 

اين . د دالر را از درک فروش تسليحات و تجھيزات نظامی نصيب سرمايه ھای نظامی امريکا ميکندصد ھا مليار

موقعيت برتر به امپرياليسم امريکا فرصت و امکان ميدھد در پی سر کردگی جھانی، در حاليکه ھر شب در امريکا 

 بدون صبحانه روانۀ مکتب مليون ھا مادر و کودک گرسنه به خواب ميروند و ھر صبح مليون ھا شاگرد مکتب

امريکا در بيشتر از صد کشور ]. ۶[ بدھد ميشوند، بزرگترين بودجۀ نظامی را در تاريخ بشريت به خود اختصاص

از طريق مليتاريسم، ماجراجوئی، »  امپراطوری پايگاه ھا«پايگاه نظامی داشته و به عنوان ) ٧٢۵(افزونتر از 

ای مستقل و يا ظاھراً مستقل، جھانی را به خاک و خون و به زنجير کشيده جنگ ھای تجاوزکارانه و اشغال کشور ھ

    ]٧.[است

امپرياليسم امريکا با درک اھميت مادۀ حياتی و استراتيژيک نفت و با وقوف به حقيقت پايان پذيری منابع 

 حيث قدرت برتر آن و بر اساس مشورۀ انديشمندان و نظريه پردازان در مراکز پژوھشی و مطالعاتی اين کشور به

در اوائل قرن بيست و يکم برآن شد تا به مناطق نفت خيز دارای اھميت استراتيژيک تسلط يافته و با در دست گرفتن 

. اھرم نفت، ھژمونی، سرکردگی و برتری خود را بر جھان و بر سائر رقبای قديم و جديد خود تأمين و حفظ کند

 و نفت خيز حوزۀ خليج فارس بوده و دومين منطقۀ ازين دست يکی از اين مناطق دارای اھميت استراتيژيک

با اين ھدفمندی بود که . است) اورايشيا(بصورت بالقوه غنی تر از حوزۀ قبلی، ناحيۀ بحيرۀ کسپين و آسيای مرکزی 

ت ملل متحد، اين چوبدس  در طليعۀ قرن بيست و يکم امريکا ھمراه با شرکای ناتوئی اش و با مجـــــوز سازمان

علی رغم مخالفت سه کشور ) انگليس(امريکا، افغانستان را اشغال کرده و متعاقب آن ھمراه با متحد ديرينۀ خود

  .عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل، رقبای اروپائی اش و جاپان، به بھانه ھای واھی عراق را اشغال کرد

دارای چشمه ھای " اوپک" کارتل کشور عراق از لحاظ ظرفيت ذخاير نفتی به عنوان چھارمين عضو  

ابتدا ادارۀ استعماری و بعد حاکميت مستعمراتی عراق از ھمان ھفتۀ اول تجاوز و . جوشان و خروشان نفت است

اشغالگری امريکا و انگليس، نفت را در بنادر نفتی خليج فارس در اختيار امريکا قرار داده و با خصوصی سازی 

رازمدت با شرکت ھای نفتی امريکائی امضا نمودند و امريکا  قسمت عمدۀ نفت صنعت نفت عراق چندين قرارداد د

  .عراق را به مالکيت خود در آورد
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اشغال امريکائی ــ ناتوئی افغانستان، امريکا و ناتو را مزيد بر منابع سرشار طبيعی کشور ما، در دروازه 

اين دو منطقۀ حياتی، حوزۀ آسيای ميانه و .  دادھای منطقۀ استراتيژيک و سرشار از نفت و گاز آسيای مرکزی قرار

  ساحۀ بحيرۀ کسپين، اولی بصورت بالعفل و دومی بصورت بالقوه به کانـــــون 

رقابت و تضاد ھای دولت ھا و انحصارات امپرياليستی مبدل شده اند و آرايش قوت ھا را از کانال رقابت و تبانی با 

لوک بندی ھائی از قدرت ھای امپرياليستی و ارتجاعی قديم و جديد منطقه و ھمدگر در قالب ائتالف ھا، اتحاد ھا ب

  .جھان را سبب شده که تشنج و جنگ را دامن خواھد زد

در واکنش به اين سرکرده گرائی و پيشروی امريکا به صوب شرق ميانه و خليج فارس، اتحاديۀ اروپا که 

ھمتای امريکا بوده، ھمراه با کشورھای امپرياليستی پس از ختم جنگ سرد، از لحاظ ظرفيت اقتصادی رقيب و 

روسيه، چين و جاپان که جمعاً با تجاوز امريکا ــ انگليس به عراق، منافع شان را عمدتاً در صنعت نفت آنکشور از 

  ]٨.[دست داده بودند، مخالفت شان را با اشغال عراق و استمرار آن تداوم بخشيدند

 ميالدی و حضور نظامی امريکا در چند ٢٠٠١ر سال توئی افغانستان دتجاوز و اشغال امريکائی ــ نا

پايگاه آسيای ميانه، ضمن آنکه تائيد و تبانی نسبی قدرت ھای منطقــه ای در اطــراف افغانستان را با خــود داشت، 

را ميان روسيه و چين به اضافۀ چند کشور آسيای » سازمان ھمکاری شانگھای«  م ايجـــــــاد ٢٠٠٢يکسال بعـد در 

در صورت عمده شدن رقابت کشور ھای جھانی و منطقه ای بر سر آسيای ميانۀ بزرگ، کشور . يانه زمينه ساز شدم

ھای دارای قدرت اتمی چندی در منطقه مثل ھند، پاکستان، ايران و سائرين روی مالحظات اقتصادی، نظامی و 

« ظامی ارتقاء يافته و ميتواند حتی بھتر از امنيتی به اين سازمان ملحق شده و خود آن پيمان تا سرحد يک پيمان ن

در معادلۀ رقابت و تخاصم امپرياليستی خالء موجود را پُر کرده و به عنوان سازمان نظامی رقيب » پيمان وارسا

  .ناتو عدم توازن قوا را برھم زند

مان و فرانسه  عالوه از قدرت ھای ديرينۀ رقيب امپرياليستی امريکا مثل اتحاديۀ اروپا و در راس آن آل

وھکذا جاپان، رقبای جديدی از کشور ھای امپرياليستی و ارتجاعی ديگر از چند دھه بدينسو در مقابل امپرياليسم 

: اين قدرت ھا و فاکتور ھای جديد عبارت اند از. امريکا در صحنۀ رقابت و تبانی امپرياليستی سر برآورده اند

   ). BRIC States(برازيل، روسيه، ھند ، و چين 

امپرياليسم روسيه به عنوان دولت ميراث خوار سوسيال امپرياليسم شوروی سابقه، پس از فروپاشی آن 

اين کشور پس از تحمل خفت و خواری ناشی از شکست مفتضحانۀ . امپراطوری از زير آوار آن سر برآورد

آنست تا سنگر ھای از دست شوروی برای حدود يکدھه، برپايۀ اقتصاد متمرکز و بورو کراتيک نفتی، در صدد 

رفته را مجدداً تصرف کرده و در پی تقويت نيرو ھای نظامی خود بوده و در ساحۀ فروش سالح و ابزار نظامی با 

نزديکی روسيه به چين و اروپا و ھمکاری آنکشور با جاپان و ايران در ] ٩.[امريکا در بازار ھا رقابت ميکند

  .  و اتخاذ موضع تھاجمی آن و گسترش مواضع اش پنداشته ميشودخدمت ھدفمندی استراتيژيک جديد روسی

امپرياليستھای اروپائی برای روياروئی با قدرت برتر و متمرکز اقتصادی و نظامی امريکا به عنوان رقيب 

ھمکاری و . و ھمتای اقتصادی آن ناگزير بوده اند مواضع درونی خويش را در سطح اتحاديۀ اروپا تقويت کنند

نسبی اين اتحاديه در برخی مواضع با روسيه، چين و جاپان و بر سر اشغال عراق و سائر مسائل از اين نزديکی 

  ]١٠.[ضرورت ناشی ميشود

قدرت ھای اقتصادی و بطور بالقـوه نظامی جديد از قبيل چين، ھند و برازيل ھريکی بنابر داليل چندی در 

ه گذاری مختلط و تجارت، رقبای تازه از راه رسيدۀ چھارچوب سياست ھای نوليبرال و خصوصی سازی و سرماي
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نفر، برابر با ) ٢۵۴٩٩١٨٢٧۴(دو کشـــــــور چيــــن و ھند با سکنۀ . اقتصادی ، سياسی و نظامی امريکا ھستند

، و پس از امريکا با بزرگ ترين ارتش ھا و بودجۀ ]١١[نفری جھان ) ۶٩۴٢٧٠٠٠٠٠(  از کل نــــفوس ٣۶.۴۶٪

ن اتمی بودن، از قدرت اقتصادی بزرگی برخوردار بوده و به احتمال قوی در آيندۀ نزديک از قدرت نظامی در عي

در صورت تشديد تضاد و رقابت ميان امپرياليستھا، اين دو کشور با اين . اقتصادی امريکا پيشی خواھند گرفت

  . سنگين سازندظرفيت ھايشان وزنۀ ھر پيمان و اتحادی را در مقابل امريکا و ناتو ميتوانند

اگر چه کشور ھای نوظھوری مثل چين، ھند، برازيل و سائر کشور ھای مشابه خارج از حوزۀ کشور 

ھای صنعتی مطرح و نامدار، در يکی دو دھۀ اخير رشد چشمگير اقتصادی در عرصۀ صنعت و صادرات داشته و 

ه دالر اندوخته اند، ولی ميان رشد و توسعۀ سرمايۀ ھنگفتی را به ھم زده  و در نمونۀ چين ذخاير ارزی بزرگی را ب

اقتصادی از يکجانب و توزيع داخلی ثروت و استقرارعدالت اجتماعی از جانب ديگر درين کشور ھا درۀ عميقی در 

به ھر حال، اين کشورھا مخصوصاً چين و ھند ضمن مخارج گزاف نظامی از بودجۀ کشور و تيز کردن . ميان است

اف با رقبای منطقه ای، بيشتر در صحنۀ رقابت ـــ رقابت و تبانی ـــ با امريکا، جاپان و شمشيرھا يشان برای مص

  .حتی اروپا، در کشور ھای آسيا، افريقا و امريکای التين عمدتاً در ساحۀ اقتصادی مصروف ستيزه ھستند

 رشد امپرياليسم جاپان با آن گذشتۀ مليتاريستی اش، پس از جنگ دوم جھانی در عرصۀ اقتصادی

چشمگيری داشته و به عنوان دومين اقتصاد امپرياليستی دنيا و يک کشور عمدتاً صادر کننده، در عرصه ھای 

جاپان . کرده است علمی، تکنولوژی و صنايع الکترونيک و کامپيوتری نقش پيشتازی داشته و بازار ھا را تسخيــر

  . دی به رقابت پرداخته و اکثراً از آنھا جلو ھم افتاده استبا رقبای امريکائی و اروپائی خود دراکثر زمينه ھای اقتصا

با اين اوصاف و اين پيشينه، علی رغم مخالفت قانون اساسی پاسيفيستی آنکشور مبنی بر عدم اعزام نيروی 

نظامی به خارج پس از جنگ دوم جھانی، امپرياليسم جاپان برای نخستين بار با تائيد امريکا تحت عنوان ارسال 

، خواست زنده کردن مليتاريسم فاشيست ھای جاپان در منطقۀ شرق آسيا و "ھدف نگھداری صلح" به عراق با نيرو

«  م، اين کشور ميتواند در ٢٠٠۴بر طبق خط مشی جديد نظامی جاپان مصوبۀ سال . بحر آرام را واقعيت می بخشد

فاھيمی که امپرياليستھا برای توجيه م(اشتراک ورزد " حفظ صلح جھانی"به منظور » ماموريت ھای بين المللی

در افغانستان " مبارزه با تروريسم"مثالً تجاوز آشکار جاپان زيرنام سھم گيری  در ). تجاوزشان ازآن استفاده ميکنند

امپرياليست ھای جاپان خواھان رفع محدوديت ھای . محسوب ميشود» ماموريت ھای بين المللی« از جملۀ ھمان 

جاپان خواھان عضويت دايمی در شورای امنيت سازمان ملل متحد و داشتن حق ويتو . ستندصدور و فروش سالح ھ

مليتاريسم جاپان در شرق آسيا و بحر الکاھل متوجۀ چين و کوريای شمالی بوده و آن دو کشور را خطری . است

  ازينرو، . برای امنيت ملی خود قلمداد ميکند

.  نظامی و تقويت و تجھيز ارتش و مدرن ساختن تسليحات آنکشور اندمليتاريست ھای جاپان خواھان ازدياد بودجۀ

  نظاميگران جاپان حتی تا آنجا پيش رفتــه

مليتاريست ھای دار . و داشتن راکت ھای دور پرواز را در سر ميپرورانند" عمليات پيشگيرانه" اند که ھوس انجام 

  و دستۀ رھبــــــــــری دولت امپرياليستی 

صم و مبارزه عليه چين و روسيه و احياناً محاصرۀ آن دو کشور رقيب، متحد نزديک امپرياليسم جاپان در تخا

  ]١٢.[امريکا پنداشته می شوند و با آن در يک جھت رقابت و تضاد امپرياليستی قرار داشته و خواھند داشت

يسم و ضامن در اوضاع و احوال جاری و در آينده ھای نزديک در تحت سيطرۀ سرمايۀ مالی امپريال

، تضاد و تقابل ميان امپرياليستھا در گسترۀ گيتی بر سر بازار و مناطق نفوذ )دولت و ارتش بورژوازی(اجرائی آن 
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سرمايه از عينيت وسرشت نظام سرمايه داری امپرياليستی سرچشمه گرفته و ساحات ذيل را درين گستره و در 

  :احتوا ميکند.. .محدودۀ کارکرد تضاد ھای اساسی عصر امپرياليسم و

ــ  تضاد و تقابل دول و انحصارات و شرکت ھای چند مليتی بر سر ميدان ھای نفتی حوزۀ خليج فارس و    

و کشور ھای دارای ذخاير نفتی در آسيا، افريقا و امريکای التين و ذخاير بالقوۀ قطب شمال و جنوب و " اورايشيا"

  . اين مادۀ حياتیپيشدستی امريکا بر ساير رقبا و نيازمندان به

وضع شده به " تحريم ھای اقتصادی"ــ تضاد ميان امريکا و دول و شرکت ھای ملی و فرا ملی بر سر 

مثل تحريم ھای کوبا، .( وسيلۀ دستگاه قضائی امريکا عليه کشور ھا و مؤسسات معين و تحميل آن باالی ديگران

  ).ايران و کوريای شمالی

الر به عنوان پول معادل جھانی طی سالھای اخير به حيث ارز در حال د: ــ  تضاد ميان  يورو و دالر

فروش .  ارزش خود را در مقابل پول نسبتاً با ثبات يورو از دست داده است۴٠نوسان و پائين نگھداشته شده حدود ٪

ان، روسيه و ذخيرۀ کشور ھا  مثل چين، جاپ) صادرات کشور ھای غير امريکا ( نفت به دالر و تجارت بين المللی 

اخيراً گرايش . و کشور ھای نفت خيز با پول در حال نوسان و دارای ارزش پائين به ضرر اين کشور ھا بوده است

برای تبديل ذخيرۀ ارزی از دالر به يورو و معامالت بازار و مخصوصاً تجارت نفت به يورو، اين تضاد را آشکار 

  ]١٣.[ساخته است

  . امريکا  و ناتو بر سر تجاوز نظامی ناتو به کشور سرشار از نفت ليبياــ تضاد منافع ، روسيه و چين با

ــ تضاد امريکا با اروپا و چين بر سر ممنوعيت صادرات محصوالت فوالد اروپائی و وضع محدوديت 

ھائی برای صادرات چين در عين امضای قرارداد تجارت جھانی از سوی امريکا و انجام عمل بالمثل اروپا با تائيد 

  ]١۴.[سازمان تجارت جھانی

ــ تضاد منافع اروپا، روسيه و چين با امريکا و انگليس در مورد عراق و مخالفت شان با اشغال عراق   

  .توسط امريکا و انگليس

ــ تضاد ميان امريکا با اروپا و کشور ھای پيرامونی با توليدات زراعتی و حيوانی روی پرداخت سوبسيد    

دولت به مولدين اين محصوالت در کشور خودی برای رقابت و شکست محصوالت کشور " مساعدت ھای مالی"يا 

مغاير با اصول و " سازمان تجارت جھانی"اين عمل دولت امريکا و ساير دول عضو . پيرامونی در بازار رقابت

ال ھای نوين در حاليکه پس از رسميت دادن سياست ھای اقتصادی نوليبرالی، ھمين ليبر. مقررات اين سازمان است

اقتصاد مديريت شدۀ دولتی را مردود ميدانستند و بر ُدھل خصوصی سازی می نواختند، در مورد اعطای کمک ھا 

به توليد کنندگان محصوالت زراعتی و حيوانی و در يک مورد در نجات دادن چندين بانک در امريکا و انگليس در 

رجعت کرده و با سرمايه گذاری صد ھا مليون » کينزی« قتصاد  م خالف فلسفۀ نئو ليبراليسم، به ا٢٠٠٨اواخر سال 

تا ماه می " در مجموع دولت ھا . دالر و پوند، دولت ھای اين دو کشور در امور اقتصادی مداخلت جدی کردند

 تريليون دالر امريکائی در سراسر جھان برای نجات موسسات مالی بين المللی ، بانک ھا و ٢٧ حدود ٢٠١٠

اين دو روئی و منافقت در ذات بورژوازی و ]. ١۵[ھزينه  کردند..."  آغاز برنامه ھای محرک ملی وانحصارات ،

  . دولت کارگزار آن در ھر کجا نھفته است

برای کاھش گاز ھای گلخانه ای توسط دولت ھای امپرياليستی، که خود " کيوتو"ــ پس از عقد قرار داد   

تند، و امتناع دولت امريکا از امضای آن روی منافع کثيف اقتصادی مسبب آلودگی ھوا و تخريب محيط زيست ھس

  .بورژوازی امريکا، اختالفی ميان دول صنعتی بروز کرد که زادۀ منافع متضاد کوته مدت آنان است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

ــ تضاد ميان امپرياليست ھای اروپائی با امپرياليسم امريکا بر سر تحقيقات فضائی، ماھواره ھا و صنعت   

  ]١۶).[ايرباس اروپائی و بوئينگ امريکائی( ازی ھوا پيما س

ــ تضاد امريکا با آلمان و جاپان در مورد خواست عضويت اين دو کشور در شورای امنيت و برخورداری   

  .از حق ويتو

  .ــ  تضاد ميان دول اروپائی با دولت امريکا بر سر پيوستن ترکيه به اتحاديۀ اروپا  

  .در مورد تقويت و حمايت کشور پولند توسط امريکاــ تضان ميان امريکا و آلمان 

ــ به ھمين سلسله تضاد ھائی ميان روسيه و چين  با اروپا و امريکا بر سر مسائل متنازع فيۀ چند گانۀ 

. منطقه ای و تضاد ميان جاپان با چين و روسيه و تضاد ھائی در آسيا، افريقا و امريکای التين که ھمه واقعی اند

د ھا بر محور روابط و منافع متضاد دول و مجامع امپرياليستی مفھوم شده، به ميزان ھای متفاوت ھمۀ اين تضا

    .کسب حدت کرده  و رشد و تکامل مييابند

  

  کارکرد امپرياليسم جھانی و ره آورد 

   :ھای نو ليبرالی در افغانستان اشغالی

ابی به منابع سرشار نفتی آسيای مرکزی چنانيکه در فوق تذکرش رفت، امپرياليسم امريکا به منظور دستي

و بازار ھای وسيع سرمايه و کاال در آن منطقه، افزون بر منابع گستردۀ طبيعی و انسانی کشور ما، با مجوز 

مطيعانه وغير قانونی شورای امنيت سازمان ملل متحد، اين چماق دست امپرياليستھا، طی اقدامی نظامی به ھمکاری 

امريکا ومتحدينش با اين عمل وحشيانه تحت عنوان . توئی اش به افغانستان  لشکر کشی کردندشرکای امپرياليستی نا

طالبان، که ساختۀ دست " سرکش"و " طاغی"به سرنگونی رژيم " مبارزه با تروريسم القاعده و طالبان"کذائی 

متعاقب اين .  را اشغال کردندخودشان بود، پرداخته و در اولين گام بسوی تحقق استراتيژی منطقه ای خود افغانستان

تجاوز و لشکر کشی، امپرياليستھای اشغالگر به منظور تمديد و تحکيم سلطه و ارادۀ استعماری شان به کشور ما، 

جلسۀ رسوائی از مزدوران شانرا متشکل از ارتجاع ھار مذھبی و فئودالی، جنگساالران خونريز و عده ای از 

آلمان فراخوانده و طی آن جلسۀ بدنام اجزای ادارۀ مستعمراتی کابل را، "  بن"تکنوکرات ھای خود فروخته در شھر

 آنچنانکه ميبايست، از ميان ھمان خيل وطنفروشان بسته 

  . بندی کرده و به ارگ سلطنتی کابل گسيل داشتند

دالی ــ در نتيجۀ اين تجاوز و اشغالگری امپرياليستی، افغانستان در پروسۀ تحول منفی از کشوری نيمه فئو

  نيمه مستعمره به کشوری مستعمره ــ 

 م بدينسو افغانستان کشوری بوده است مستعـمره و ٢٠٠١از اکتوبر سال . نيمه فئودالی تغيير خصلت داده است

ادارۀ مستعمراتی کابل از منظر ملی . اشغال شده و گرفتار در زنجير جبر استعماری و فاقد استقالل و حاکميت ملی

 از حاکميت استعـماری و ابزاری است که در خدمت اھداف سلطه گرانه و غارتگرانۀ امپرياليستی به عنوان بخشی

قرار داشته و از منظر طبقاتی  در خدمت منافع و اھداف طبقات فئودال ــ کمپرادور ھمدست اشغالگران امپرياليستی 

        .با ترکيبی از جنايتکاران سه رژيم گذشته و ليبرال ھای نوين قرار دارد

 در حاليکه درين کشور اشغال شده و فاقد استقالل ملی، اشغالگران امپرياليست در مناسبات قدرت قََدر 

قدرتی اند که در ھمه امورات لشکری و کشوری تصميم نھائی را اتخاذ ميکنند، اين اشغالگران با سرھم بندی و 

مان پوشالی وغيره در فقدان تمثيل ارادۀ مردم اين بََزک کردن نھاد ھای استعـماری و ابزار اشغالگر ھمچون پارل
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کشور مضحکۀ انتخابات را به راه انداخته و تحفـۀ دموکراسی وارداتی شانرا پيشکش مردم اسير و دربند افغانستان 

  .کردند

اشغالگران امپرياليست و ادارۀ پوشالی شان درين راستا قانون احزاب را در خدمت منافع استعماری شان 

نموده و بيشتر از صد حزب وابسته، مزدور، فاسد، دست نگر، مدافع و خادم کمر بستۀ سلطۀ استعماری و در تدوين 

برخی موارد مدافع و مبشر اقتصاد بازار آزاد، مالکيت خصوصی بورژوازی، جھانی شدن غارت کشور ھا توسط 

يشا سرمايه داری برای مشق و تمرين را در کشوری دارای زير بنا و روبنا ی  پ.. سرمايه، دموکراسی ليبرال و 

ازآنجا که ھيچ يک از اين احزاب نامنھاد .  ايجاد کردند) مشق دلربائی از امپرياليستھای اشغالگر" ( دموکراسی"

پايۀ مردمی وابتدائی ترين شرايط موجوديت يک حزب را نداشتند و چون عروسک خيمه شب بازی برای نمايش 

ه بودند؛ اکثر شان  ديگر ناکارآمد شده و مچاله شده اند، برخی ھم به دفتر ھای دموکراسی امريکائی مونتاژ شد

  . معامالتی و درامد آب و نان  بدل شده اند و گردانندگان آگاه شان روسياھی تاريخی را بخود کمائی کردند

با در تحت حاکميت جابرانۀ مستقيم اشغالگران امپرياليستی به سرکردگی امريکا در افغانستان و 

، اين کشور تا سطح اولين کشور توليد )سرمايۀجھانی(سازماندھی و گردانندگی مافيای جھانی زير ادارۀ امپرياليسم

و اين عمده ترين ارمغان . در جھان ارتقاء يافته است) ھشيش( کننده و قاچاق کنندۀ ترياک، ھروئين و چرس

به خارج، اين مواد در ) تجارت مرگ( د مخدر فوق عالوه از تجارت موا. دموکراسی امريکائی به افغانستان است

بين مردم فلک زده، فقر زده و سيه روز جامعۀ جنگ زده، ويران و اشغال شدۀ ما طی سال ھای اخير مصرف 

باالئی داشته است و گزارش ھا از وجود تعداد روز افزون معتادان به اين مواد مرگ آور در ميان جوانان بيکار و 

اين اشغالگران و به خصوص اشغالگران .  زنان و اطفال فقر زدۀ جامعۀ ما حاکی استبی روزگار و حتی

امريکائی، انگليسی و کانادائی ھمراه، ھمکار و رھنمای مافيا و سالطين مواد مخدر در درون ادارۀ مستعـمراتی اند 

  .که از اين تجارت مرگ سود ھای ھنگفت را نصيب ميشوند

اشغالگران و ادارۀ پوشالی؛ در مناسبات درونی رژيم مستعـمراتی در در مناسبات قدرت ميان سلطۀ 

ھا و شرکت ھای قراردادی NGOعرصه ھای مالی، پروژه ھای عمرانی و توزيع به اصطالح کمک ھا به 

اشغالگران بويژه امريکائی ھا؛ در امر مصرف و توزيع عوايد، مساعدت ھا و بودجۀ دولتی، و در زمينۀ فعاليت 

فساد در درون حاکميت پوشالی کابل و در مناسبات شان با دونرھا به نورم بدل ۀ دولتی در تمام سطوح، ھای روزمر

خالصه اينکه  ادارۀ مستعـمراتی کابل خالف آنچه که در موردش ميگويند، صرفاً دچار فساد اداری . شده است

  !نبوده، بلکه اين اداره ايست از بنيان فاسد

غالگر افغانستان دو رويانه و منافقانه از مسألۀ حقوق بشر در جاھای ديگر به مادامکه امپرياليستھای اش

رقيب شان استفادۀ ابزاری کرده و آنرا در مورد مخالفين علم ميکنند،  عنوان حربۀ ايدئولوژيک ــ سياسی عـليـه دول

انھا، شکنجۀ زندانيان در در افغانستان اشغالی، خود و عمال ميھنفروش مرتجع و جنگساالر شان با برپا کردن زند

مربوط رژيم " ادارۀ امنيت ملی"زندانھای بگرام، قندوز، قندھار، پلچرخی و واليات، وزارت داخله، مراکز شکنجۀ 

پوشالی، ھمه روزه به نقض صريح حقوق بشر پرداخته و با کشتار مستقيم و عامدانۀ غير نظاميان در پھلوی حمالت 

، افغانستان را به مھيب ترين ) ه ھمين امريکا و انگليس مسئول و مسبب آنندک( انتحاری و تروريستی طالبان 

روزی نيست که درافغانستان دھھا غير نظامی در اثر بمباردمان . کشتارگاه عصر برای فرزندان آن مبدل کرده اند

 .نيروھای اشغالگر و يا عمليات انتحاری طالبان مزدور قربانی نشوند
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در کشور ما پس از اينھمه مانور و نيرنگ بازی طی ساليان متمادی اشغال امپرياليستھای اشغالگر 

افغانستان و شکست در رسيدن به اھداف اوليۀ تجاوزکارانۀ شان و سنگينی مخارج گرانسنگ اين تجاوز و 

 و اشغالگری بر گردۀ اقتصاد بيمار و نيروی انسانی محدود شان، از مدتی به اين سو ناگزير برنامۀ توحيد نيرو

وحدت ارتجاع طالبی را با ارتجاع فئودال ــ کمپرادوری متحد شان با تعديل ھر دو جانب در چھارچوب ادارۀ 

باالثر اين شکست و مخارج گرانبار اشغال ده سالۀ وطن ما برای . مستعـمراتی کابل  در دستور کار خود دارند

و ايجاد پنج پايگاه ! تجاع کشور ما در ادارۀ واحد؟اشغالگران، آنان از سر ناچاری بر آن شده اند که با توحيد ار

استراتيژيک نظامی ــ استخباراتی در افغانستان برای تداوم اشغال کشور ما، ظاھراً زمام امور کشور ما را به ادارۀ 

ولی اين ترفند اغوا گرانه ای !!! مستعـمراتی سپرده و به حضور گستردۀ نظامی خويش در افغانستان پايان بدھند

آنھا با ايجاد پايگاھھای ستراتژيک دائمی حضور اشغالگرانۀ دايمی خود را مسجل ميسازند، در چنين . بيش نيست

صورتی، پايان دادن به حضور نظامی و بيرون کردن سربازان شان ديگر جز اغوای اذھان ساده و زود باور چه 

  .سھا ترک کردند، ترک خواھند کرد و اال خيرمعنائی دارد؟؟؟ امريکائی ھا افغانستان را فقط به شيوه ای که رو

  

  : ره آورد سياست ھای نـوليبـرالـی در افغانستان اشغالی

 حضور ارتش ھای اشغالگر امريکا و ناتو در افغانستان، جوالن و جوشش سرمايۀ مالی در کشور بی در 

ود آور در بخش ھای معين سرمايه و بی دربان ما و در منطقه، گشوده شدن بازار ھا به روی کاال و سرمايه ھای س

گذاری، خصوصی سازی توليد و خدمات در غـياب سياست حمايت گرائی، وجود دولت کارگزار امپرياليست ھا و 

سرمايۀ خارجی و مافيائی در قالب اقتصاد نوليبرالی برای مردم و اقتصاد کشور ما زيان ھای جدی و حتی جبران 

ليستھا در پھلوی ارسال سالح و سرباز برای مطيع و منقاد ساختن و کشتار مردم امپريا. ناپذيری را بار آورده است

افغانستان از ھمان ابتداء، کارشناسان و خود فـــروخته گانی چــون اشرف غنی احمد زی،  انورالحق احدی، رنگين 

" و " بانک جھانی"ا و شرايط دادفر اسپنتا و غيره را با نسخه ھای نئو ليبراليسم به افغانستان فرستادند تا سياست ھ

را ديکته و پياده کنند و افغانستان اشغالی را آمادۀ قرار گرفتن در مدار حرکت سرمايه و " سازمان تجارت جھانی

  .بستن قراردادھای ستراتيژيک بسازند

جنوب در حاليکه نتايج زيانبار سياست ھای ھستی برانداز ليبراليسم نو در درون خانۀ امپرياليست ھا و از 

شرق آسيا تا امريکای التين مبرھن شده بود و ھستی خلقھای زيادی را به باد نيستی سپرده و زمامداران نوليبرال 

امريکائی و اروپائی را برای نجات کشتی توفان زده و اقتصاد بيمار و بحران زدۀ سرمايه داری انحصاری غرب 

و مداخلت دولتھا در امور اقتصاد و بازار کرد، " اقتصاد کينزی"وادار به توسل جستن به شيوه ھای منسوخ 

امپرياليست ھای نو ليبرال و کارشناسان و کارگزاران شان در افغانستان اين سياست شکست خورده و مخرب نو 

ليبرالی، خصوصی سازی و بازار آزاد و به تبع آن  دموکراسی ليبرال را در قانون اساسی خود ساختۀ شان برای 

  .يـن سند اسارت ملـی ــ رسميت بخشيدندافغانستان ــ ا

تبعات مخرب و ويرانگر ھجوم سرمايه و کاال و تطبيق سياست ھای نوليبرالی برای مردم ستمديده، 

اقتصاد، سياست، فرھنگ و محيط زيست طبيعی و اجتماعی ما، به سان سائر کشور ھای پيرامونی مورد ھجوم 

  :ھا اثر بخشی منفی آن مشھود خواھد ماندسرمايه به قرار زيرين بوده است و تا مدت 

  . ــ غارت ثروت ھای اجتماعی افغانستان و گسترش فقر و فالکت عمومی
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ــ از کار افتيدن، غير فعال شدن و يا به حراج گذاشته شدن مؤسسات توليدی، معادن و تصدی ھای عمومی 

، صحت عامه، ترانسپورت عمومی، و عام المنفعه و خدمات اجتماعی در عرصه ھای معارف و تحصيالت عالی

از طريق خصوصی سازی و ھجوم سرمايه ھای خارجی امپرياليستی، کمپرادوری و ... مخابرات، راه سازی و

  .مافيائی و ورود کاال ھای خارجی

  .ــ مصرفی شدن کشور و سرازير شدن کاال ھای مصرفی اکثراً بی کيفيت و بُنُجل

ی کار در اثر خصوصی سازی و ھجوم کاال و سرمايۀ خارجی به ــ رقم باالی بيکاری جوانان و نيرو

کشور و تعطيل شدن مؤسسات توليدی و پيشه وری و نھاد ھای خدمات اجتماعی و در نتيجه تنزيل قدرت خريد 

  . عمومی و عدم دسترسی مردم به کميت و کيفيت باالی خدمات عمومی در عرصه ھای فوق

خصوصی سازی منابع طبيعی کشور عمدتاً توسط سرمايه گذاران و ــ تاراج و به حراج گذاشته شدن و 

  .شرکت ھای خارجی و خروج آن از تملک قانونی مردم کشور ما

  . ــ شيوع کار بردگی زنان و اطفال در کشور در شرايط فقدان قوانين کار و کارگری

ايه و کاال ھای وارداتی ــ رفع موانع سياسی ، حقوقی و اقتصادی گشايش بازار ملی بروی سيل عظيم سرم

  ".سياست حمايت گرائی"و کنار زدن 

  .ــ تضعيف و زدودن نقش دولت در امور اقتصادی و کنترول بازار به سود سرمايه

  . ــ مقروض شدن کشور زير بار کمر شکن قروض توأم با سودھای گزاف

 پائين آمدن اوسط عمر ــ شيوع امراض، گسترش سوء تغذی، َوفَيات طفل و مادر، مرگ و مير اطفال و

بزرگساالن، عدم تجھيز بخش صحت عامه و خصوصی سازی اين سکتور مورد نياز  مردم وعدم دسترسی مردم به 

  .خدمات صحی گران قيمت بخش خصوصی عمدتاً در مراکز شھرھا

ــ تخريب، آلودگی  و زھری ساختن محيط زيست، قطع جنگالت و گسترش بی رويۀ شھر ھا و بااالثر 

  ...ياد گرما، خشکسالی، قحطی وازد

ــ بحران و گرانی مواد غذائی و اوليه باالثر احتکار، جنگ، کم آبی، ترويج فرھنگ مافيائی در زراعت و 

کاشت کوکنار به جای غالت و  سرانجام متأثر از بحران غذائی در سطح جھان پس از بروز بحران مسکن در 

  .  م در امريکا٢٠٠٨اکتوبر 

ء و ھرزه گی در شھر ھا و در مراکز اشغالگران، شيوع گستردۀ اعتياد به مواد مخدر و ــ ترويج فحشا

ھمه و ھمه از زمرۀ دستآوردھای اشغال ... ترويج فرھنگ مافيائی در ھمه عرصه ھای زير بنائی و روبنائی و

 .يدۀ افغانستان استامپرياليستی و ايدئولوژی برده ساز نئو ليبراليسم آن برای کشور ويران و مردم در بند کش

  

  :پايان سخن بـه رسم نـتيجـه

پيشرفت ھا و دستآورد ھای محير العقول و خيره کنندۀ علمی در چند دھۀ اخير، رشد کمی و جھان گستری 

سرمايۀ مالی، اجتماعی شدن ھرچه بيشتر و بين المللی شدن کار و توليد و سرانجام اتوماسيون توليد اجتماعی در 

ھمه حکايت از رشد ) امپرياليسم ( تـعـــــريف شدۀ نظـــــــــام اجـتـماعی ــ اقـتـصادی مـــوجــود داخــل مرز ھای 

ولی اين نيروھای مولدۀ پيشرو و رشد يابندۀ اجتماعی در قالب و پوستۀ . شگرف و بی سابقۀ نيرو ھای مولده دارند

در متن اين مناسبات . وصی گير کرده استتنگ مناسبات توليدی و روبنای سياسی ــ حقوقی عقب مانده و خص

توليدی عقب مانده و مبتنی بر مالکيت خصوصی و بھره کشی انسان از انسان و تقديس ايدئولوژيک آن، کار و 
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در سطح کشور ھای ثروتمند ده فيصد نفوس صاحب . سرمايه در مقياس جھانی به شدت مقابل ھم قرار گرفته اند

ده و در سطح جھانی معدود کشور ھای ثروتمند مرکز، صاحب ثروت جھان بوده ثروت اجتماعی و مالک کشور بو

 .و انبوه کشور ھا و خلق ھای فقير پيرامونی محروم از آن ھستند

درين دنيای نابرابر و منقسم به فقير و غنی و ستمگر و ستمکش، اين پيشرفت ھای چشمگير علمی ــ 

خته شدۀ اجتماعی ــ اقتصادی و ماھيت امپرياليسم را در مقياس اقتصادی نتوانسته است مرز ھا و چھارچوبۀ شنا

لذا، ھمين چھارچوبۀ  شناخته شدۀ اجتماعی ــ اقتصادی . جھانی شکسته، از آن فرا تر رفته و به کيفيتی نوين برسد

 و تضاد ھای اساسی خصلت نمای آن ھمچنان در" جنبه ھای شاخص"نظام موجود يعنی سرمايه داری انحصاری با 

. منجر نشده است) امپرياليسم(پھنۀ گيتی پابرجاست و اين تغييرات و افزايش کمی سرمايه به تغييرات کيفی اين نظام 

  .  است ونه چيز ديگرامپرياليسم جھانیھمان " جامعۀ جھانی"و " سرمايۀ جھانی"لذا ترم ھای ماستمالی شدۀ 

ه داری پديدۀ انحصار را آفريد که در ابتدا به شکل ــ رشد و تمرکز توليد در متن رقابت آزاد سرماي        

. مؤسسات انحصاری مثل تراست ھا، کارتل ھا، سنديکا ھا، کانسرن ھا و غيره در محدودۀ کشوری فعاليت ميکردند

امروزه اين رقابت ميان شرکت . ولی پديدۀ انحصار که جانشين رقابت آزاد شد، رقابت را بطور کلی از بين نبرد

  .ری ملی و فراملی در گسترۀ بازار جھانی سرمايه  و کاال وجود داردھای انحصا

" در نقش نوين"ــ بانک ھا که با ارتقای شان از سطح واسطۀ سادۀ معامالت در ابتدای مرحلۀ امپــرياليسم،       

 امروزه معدود .شان سرمايه ھای بانکی را متمرکز کرده و با ترکيب آن با سرمايۀ صنعتی، سرمايۀ مالی را آفريدند

بانکھا و مؤسسات مالی شاھرگ ھای حياتی حرکت و انتقال کشوری و جھانی سرمايۀ مالی و خود سرمايه و ثروت 

را در کنترول و تملک خود دارند و از طريق ھمين مکانيسم سلطۀ سرمايه را در ھر کجا می گسترانند و با ھمين 

    ]١٧[يکنندحربه ھر مخالفی را سرکوب و ھر سرکشی را تنبيه م

ــ تفوق صدور سرمايه بر صدور کاال يکی از ويژگی ھائيست که امپرياليسم را از مرحلۀ رقابت آزاد 

را مينوشت، " امپرياليسم به مثابۀ آخرين مرحلۀ سرمايه داری" زمانيکه لنين کتاب . سرمايه داری متمايز ميسازد

 ميزان ١٨٩٣در سال :" ن کتاب چنين نقل کرده بودارقام ذيل را در مورد ميزان صدور سرمايۀ انگلستان در آ

مقارن ". " تمام ثروت پادشاھی بريتانيا را تشکيل ميداد١۵سرمايه گذاری بريتانيا در کشور ھای خارجی تقريبـــاً ٪

( سرمايه ای که سه کشور ] اول جھانی[ پيش از جنگ ". " اين سرمايه تقريباً دو بار و نيم افزايش يافت١٩١۵سال 

سود حاصل از اين . مليارد فرانک ميرسيد١٧۵ــ ٢٠٠در خارجه به کار انداخته بودند، به ) گليس، فرانسه و آلمانان

  ".   مليارد فرانک بالغ گردد٨ــ ١٠، ساليانه می بايستی به ۵مبلغ با نرخ نازل ٪ 

ست برای اين خود اساس محکمی ا:"لنين از اين ارقام سرمايه گذاری در خارجه چنين نتيجه گرفت

کشور ھای جھان و طفيلی گری مشتی از غنی ترين دولت  ستمگری امپرياليستی از استثمار اکثـــريت مـــلــل و

  ". ھا

در خارجه به ) انگليس، فرانسه و آلمان( سرمايه ای که سه کشور ] اول جھانی[ پيش از جنگ " درحاليکه 

، رقم سرمايه گذاری مستقيم تنھا کشور انگليس در " ميرسيد      مليارد فرانک١٧۵ــ ٢٠٠کار انداخته بودند، به 

  ]١٨.[تريليون دالر رسيد که يک ازدياد نجومی را نشان ميدھد١.٨ م بالغ بر ٢٠٠٧خارجه در سال 

 م ٢٠٠٩ الی سال ١٩٠٠در ھمين رابطه بد نخواھد بود تا نظری به ارقام سرمايه گذاری امريکا از سال 

  : در ميزان سرمايه گذاری خارجی آن کشور را به رويت ارقام دريابيمبيفگنيم و افزايش نجومی 
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 گذاری خارجی به سرمايه :سال

 :دالر

 ]١٩[ دالر ۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٩٠٠

 دالر١.٠٠٢. ۵٠٠.٠٠٠ ١٩١٢

 دالر١۵.۴٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٩٣٠

 ]٢٠[دالر۵۴.٠٠٠.٠٠٠.٢٢۶ ١٩٨١

 ]٢١[ تريليون دالر۵.٣ ٢٠٠٩

  

زمان تا حال ميزان صدور سرمايه پيوسته سير صعودی داشته و ھم اکنون گسترۀ چنانچه مشاھده شد، از آن

آمار اخير در مقايسه به آماری که لنين در کتاب نامبرده اش نقل کرده بود، يک رقم . جھان را درنورديده است

ستی نظام حاکم اين آمار در عين حال که ماھيت امپريالي. نجومی را در ميزان ازدياد صدور سرمايه نشان ميدھد

جھان را نمايش ميدھـد، بيانگر تضاد عـميق بين گسترش و فزونی بيسابقۀ جھانی سرمايه و تملک خصوصی و 

  .محدود آن نيز است

 ميالدی برای بار اول ميان کشور ھای ١٩٠٠جھانی که ما در آن زندگی ميکنيم، تقسيم آن در حوالی سال

ان تا حال اين جھان تقسيم شده چندين بار با جنگ ھای اول و دوم جھانی و از آنزم. استعماری آنزمان به پايان رسيد

ھم اکنون ھمه شاھد تالش و تدارک امپرياليستھا برای باز تقسيم آن . پس از ختم جنگ سرد تقسيم مجدد شده است

ی تا زمانيکه محرک و انگيزه برای کسب حد اکثر سود، غارت ثروت ملل و مالکيت خصوصی طبقات. ھستند

امپرياليستی باقيست، تالش و تکاپوی امپرياليستی ــ از جمله جنگ و نظاميگری ــ برای باز تقسيم جھان  بورژوازی

  . استمرار خواھد يافت

به سر ميبرد و تا رسيدن به ... بناًء، بشريت نه در پايان تاريخ، بلکه در متن تاريخی در عصر امپرياليسم و

بشريت بايستی اين متن تاريخی . کس پيشبينی کرده بود، راه درازی در پيش استکه کارل مار" پايان تاريخی"آن 

  .را به حکم ضرورت پشت سر بگذارد و وارد پايان تاريخ که ھمان پايان سلطه و ستم طبقاتی است بشود

پديدۀ جھانی شدن سرمايه و توليد با سلطۀ امپرياليسم بر جھان، تضاد ھای اساسی عصر امپرياليسم، 

) امپرياليسم(اين تضاد ھا در بستر وسيع سلطۀ سرمايه. بات پرولتری وجنبشھای آزاديبخش را محو نکرده استانقال

تقابل و تضاد کار با سرمايه در مقياس گيتی، پرولتاريا و بورژوازی، اين دو طبقۀ متخاصم جھانی را . کارکرد دارند

بورژوازی پا به ميدان مبارزۀ جدی و سرنوشت ساز پرولتاريا دير يا زود بايد در مقابل . به مصاف می طلبد

خلقھای مورد تجاوز و زير سيطرۀ امپرياليسم به اين تجاوز وسيطره پايان ميدھند و با گذار از مراحل . بگذارد

بدين اساس، چشم انداز سوسياليستی در برابر بديل توحش . ضروری، جامعۀ آزاد از ھرگونه ستم را بنياد ميگذارند

ايه داری امپرياليستی با ھمه کاستی ھا و بی تجربه گی ھايش در مقايسه با تجربه و سيطرۀ پنجصد سالۀ نظام سرم

تا ھنوز سوای بديل توحش نظام سرمايه داری . بورژوازی، به صورت بالقوه يگانه چشم انداز ممکن است

ابل ديده گان جستجوگر بشريت معـَذب امپرياليستی و بديل و چشم انداز سوسياليستی، بديل و چشم انداز ديگری در مق

بشريت ھنوز ھم ميتواند و بايد برای آسايش خود با گذار از سرمايه داری به سوسياليسم و از آنجا . گشوده نشده است

  . پايان! اين يگانه روزنه ايست ممکن به سوی آينده. بسوی کمونيسم رھسپار شود
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