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 آنان برای سرمايه کشته شدند
  

  شونداينان برای سرمايه کشته می

                                                                                                                       
  در آمد صفر 

.  به منظور حل بحران افغانستان متمرکز بود اجالس اخير ناتو در ليسبون بر محور تصميمات مھم سياسی نظامی

 تا اطالع ثانوی حضور  در اين اجالس حامد کرزی يکی از صحنه گردانان سيرکی بود، که گويا قرار است

شکست ارتش امريکا . اشغالگران امپرياليست در افغانستان را توجيه کند و برای نسل کشی اين نيروھا جشن بگيرد

يک بار ) طالبان(و متحدانش در افغانستان و عروج مجدد يکی از دست راستی ترين جنبش ھای سياسی معاصر 

رھا ھرگز به تحوالت دموکراتيک منجر نشده ديگر مؤيد اين نکته است که دخالت امپرياليستی در امور داخلی کشو

از ويتنام تا عراق به درستی اين مدعا گواھی می دھند و افغانستان سند تاريخی ديگری برای يک جنايت . است

البته . مھيب امپرياليستی ست که سوگمندانه با خاموشی و سکوت جريان ھا و افراد چپ و ترقی خواه توأم شده است

نه مبارزۀ ضد امپرياليستی را به رقابت ھای بی ھودۀ دوران جنگ سرد پيوند می زنند و تقابل از کسانی که ھر گو

را در اولويت مبارزۀ کارگران و زحمت کشان قرار می دھند واساسا مبارزه با " ارتجاع پيشا سرمايه داری " با 

 بايگانی کرده و عمال به –است " مدرن "  که به زعم حضرت شان دست کم در قياس با ارتجاع -  امپرياليسم را

در اين مقاله روی سخن ما با طبقۀ کارگر و زحمت . خدمت نھادھای سرمايه داری جھانی در آمده اند انتظاری نيست

  . کشانی ست که فرزندان شان گروه گروه در مسلخ بورژوازی جھانی قربانی می شوند

  درآمد يک

 گذشته ۀ ھفت.  منتشر نشده است ایاز او کتاب، مقاله يا مصاحبه. ت در جھان سياست نيسئیجان واکر ليند نام آشنا

بار ديگر ) مادلين(در سکوت مطلق ناشی از آلزايمر ھمسرش ) پدر جان(مطلع شدم، فرانک ليند ) ٢٠١٠ نوامبر٨(

در گيری دو پاندا  جفتۀاين خبر حتا به انداز. گناھی و درخواست و آزادی فوری پسرش سخن گفته استاز بی
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ھای پيش، توان انديشيدن به کودکی پسرش را تر از سالحاال خانم مادلين خاموش.  نداشتئیاندونزی انعکاس رسانه

  . نيز از دست داده است

   

  درآمد دو

  ... شودمداران کاخ سفيد برکنار میسياست" گیعرضبی"ستال به دليل انتقاد از کريژنرال مک  *

  ...پيوندد ھزار نيروی تازه رفته به افغانستان می٣٠وی اوباما ـ گيتس به ژنرال ديويد پترائوس از س  *

  ...مندترين ارتش جھان در افغانستان به روغن سوزی افتاده استموتور نظامی قدرت  *

  ...خوردتری غوطه میروز در فساد بيشروزبه) کرزیحامد (ُدولت برآمده از توافق اجالس بن   *

اد مخدر و حدت تروريسم سلفی افزوده شده است و از خاورميانه تا شرق دور و غرب بر شدت ترانزيت مو  *

  ...لرزد مینزديک در وحشت

ھای پاکستان، عربستان، اری دولتنظامی و سياسی اياالت متحده با ھمکھای امنيتی، ويروسی که آزمايشگاه *

 شوروی را ئیرتش اردوگاه کمونيسم بورژواساخته بودند تا ا) ھای جھادیتحت عنوان گروه(امارات و ايران 

  ١.دھدھای مادر، مقاومت نشان میھای آزمايشگاهزھربه استھالک کشد، حاال پس از فرو ريختن منھتن به پاد

ھای ھنگفت  مانده و لحظه به لحظه ارتش اين کشور را با تمام ھزينهامريکاروی دست ) و عراق(افغانستان  *

طالبان در حال عروج است و دولت شکننده و فاسد حاکم؛ بر . کشدنتھا در خود فرو میامالی مانند مردابی بی

  .ترين تسلطی نداردکم) مرز پاکستان( از جنوب ی اھای گستردهبخش

. شود میئینام، با کليد افغانستان رمزگشابا اين دو درآمد کوتاه بايد دانسته آمده باشد که معمای جان واکر ليند گم

-می) ؟ئی اھداۀو پول و اسلح(اند و با جسارت  اسلحه گرفتهامريکاان البته ھانوی نيست و آنان که عليه ارتش افغانست

 ۀِکشان به خاکستر نشستست از ھر دو سو به غايت ارتجاعی که دودش به چشم زحمتجنگی. کنگ نيستندجنگند ويت

 بتواند از اين بحران امريکابينی  قابل پيشی اکه در آيندهرسد ھا، بعيد به نظر میرود و با قفل شدن جبھهافغانی می

 که از تبعات بحران – امريکا نظامی تۀسقوط اتوري افول ھژمونی و که مضاف به اين. خودساخته خارج شود

ً اساسا امکان پيروزی در افغانستان را به -  در سئول خود را نشان داد٢٠ست و در کنفرانس اخير جیاقتصادی جاری

، ١٣٨۶، " در افغانستانئیظھور و سقوط بنيادگرا" ۀمن در کتاب سر و ته زده شد: در افزوده. (فر رسانده استص

ئولوژيک بشکافم و در اين المللی، تاريخی و ايدگيری القاعده را به لحاظ بينام جريان شکلسرا؛ کوشيدهقصيده: تھران

 )زسازی کنمتوانم آن مبحث را بامجال مجمل به اجمال نيز نمی

   

 ئولوژی يا پياده نظام سرمايه؟سرباز ايد

مصری، تونسی، يمنی، . شوند میھای مختلف ديدهدر ميان نيروھای رزمنده طالبان و القاعده افرادی با مليت

لمانی اھای ، الجزايری، پاکستانی، دو رگه) سيان کيانگۀمنطق(سوری، سودانی، اردنی، مراکشی، فيليپينی، چينی 

.  در صفوف پيش گفته ارايه نشده استامريکااما تاکنون گزارش دقيقی از حضور شھروندان . راکشی و غيرهـ م

 برای ھميشه  سالگی١٧ کاتوليک، در ی اچھره از خانوادهجانی، جوانی خوش. جان واکر ليند اولين مورد بود

 گذاشت و از او خواست که برای ژی خودئولور ايدهييتغرا در جريان ) ليزا کوربت انگليسی تبار(دوست دخترش 

 تلخی ۀ نبرد و در نتيجئی راه به جا–ھای جانی بود  شيطنتۀبست که سخت دل–اصرار ليزا . ھميشه فراموشش کند

 . عشقی ناکامۀبا خاطر. ِمکرر جانی، دخترک رميده خاطر به سوی سرنوشت نامعلوم خود رفت
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 داشت بود و وظيفه) ١٩٩٨ اردن ۀاز افراد القاعد(ابط گروه راعد حجازی  رءشناسيد؟ اين فرد ابتداابوزبيده را می

ھا عمليات با مواد در اين اردوگاه. ھای استشھادی را به اردوگاه نظامی آموزشی افغانستان جلب کندکه عرب

اصلی ابوزبيده و معاونش جعفر عمرشعبانی از طراحان . شدھای مھار شونده، آموزش داده میمنفجره و بمب

 ۀ القاعده ارتقاء يافت و وظيفۀمبر تا حد وزير امورخارج سپت١١او پس از عمليات - . د بودندترور احمدشاه مسعو

اين ارتباطات با توجه به . - دھی کرد سامان– به ھمراه تيمش –ھا و افراد بنيادگرا در کل جھان را ارتباط با گروه

ونيکی به سرعت جواب داد و جوانانی از کشورھای غربی به رشد سريع تکنولوژی اطالعات و ارتباطات الکتر

يکی از اين جوانان جان واکر ليند بود که پس از . ھا پيوستندصفوف اسالم سياسی ذوب شده در ميان افغان العرب

 .ئولوژی مذھبی داد و نام خود را عبدالحميد برگزيدر ايدييپيوستن به القاعده تغ

 فاينشنال تايمز ۀ جريدجنوری ٢۵ به گزارش –جا که نگارنده مطلع است  تا آن–مده تنھا خبری که در مورد جان آ

، بيست ساله، فرزند دوم مادلين و امريکائیبنا بر اين گزارش نه چندان دقيق جان واکر . گرددباز می) ٢٠٠٢(

جان در واشنگتن سپری شد ھای جوانی سال. ً کاتوليک با فرھنگ نسبتا مرفه تعلق داشتی افرانک ليند به خانواده

گی جانی از طريق نت با زند.  به دبيرستان شميسکال رفت١٩٩٢و پس از انتقال پدرش به مارين کانتی در سال 

که از ليزا کوربت پس از ترک مدرسه و زمانی. مالکوم ايکس آشنا شد و به تدريج به مطالعات اسالمی روی کرد

او در . رفت افلنت میۀنی به مسجدکوچکی در مجاورت شھر دور افتادزيبا و پر شور فاصله گرفت، ساعات طوال

  . عبدهللا نانا يکی از ايشان و از مرشدان جانی بود.  شد آشنای امسجد با دوستان تازهاين 

   

  نياز به ھويت مشترک

ين امر پس از ا. مل استأآزادی فعاليت مراکز و مساجد اسالمی در يک برھه از تاريخ اياالت متحده سخت قابل ت

 ميليتاريستی ئیگرا برای توجيه يک جانبهامريکاامپرياليسم . فروپاشی ديوار برلين و پايان جنگ سرد قوت گرفت

 جان واکر ليند و عبدهللا نانا را ئیماجرای آشنا. گزين مناسبی برای کمونيسم اردوگاھی بودخود محتاج جای

آور ديويد ھای سرگيجهھا؛ فيلماميددارم اين فلش بک( را کمی بشکافم لفهنکنيد، تا يادم نرفته است، اين مؤفراموش 

  ). را تداعی نکند– مالھلند ۀً مثال جاد–لينچ 

رين فرصت ھتب) کفار؟( و مسيحيان و يھوديان امريکاواقعيت اين است که باز توليد القاعده و اعالن جنگ به 

 ھمواره نياز – که بنيادش بر باد است –ھويت مشترک اين .  رو به زوال غرب بود"ھويت مشترک"برای احيای 

ھای تمدنی ھانتينگتون نگاه  ھويتۀبه فرضي. ( بوده استامريکامبرم فلسفی، اجتماعی، فرھنگی و البته سياسی 

مبارزه با . را زير بنای ايجاد اين ھويت مشترک ساخته بود" کمونيسم"، خطر امريکاروزگاری امپرياليسم ). کنيد
توانست غرب را حول  از يک سو می-   چه-مينه تا کوبای کاسترو  از ويتنام ھوشه–رنگ سرخ داشت ھر چه 

- ھا اين اطمينان خاطر سخاوتھا و اليگارشیھا و تراستيک محور مشترک متحد کند و از سوی ديگر به کارتل
توان تحت  و خارجی را می کارگری داخلیيۀمندانه را ببخشد، که ھر جريان راديکال، سازمان چپ و اتحاد

  .ھای ديگر نابود کردعنوان جاسوسی برای مسکو و سرخ

داری غرب گرفت، اما آنان پيش از عروج يلتسين،  اگرچه اين فرصت را از سرمايهئیفروپاشی کمونيسم بورژوا

   اسالم سياسی سلفی: آلترناتيو مناسب را ساخته بودند
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در ) دبير کل اسبق ناتو( ويلی کالوس -فروپاشی کامل شوروی  سه سال پس از -  ١٩٩۵ سال جنوری ٢۵در 

ن ستراتژی پيمان ناتو برای قرن بيست و يکم پرداخت و در يي اين سازمان در مادريد، به تبۀجريان اجالس ساليان

  : حيات اين پيمان بعد از سقوط شرق اعتراض کرده بود، چنين گفتۀپاسخ منتقدی که به ادام

ًاين درست که خطر کمونيسم عمال منتفی شده . کرد از شرق بود و اروپا را تھديد میامريکا در گذشته خطری که«

به مصر، ليبی، مراکش، الجزاير، ايران .  امنيت ملی ماستمبارزه طلبيدنتری در حال به است، اما خطر بزرگ

با توجه به پيوندھای . واھد غلتيد اسالمی خئیفريقا در بستری از بنيادگراادير يا زود شمال . و افغانستان بنگريد

سو و اقليت قابل توجه مسلمان در اروپا فريقا و کشورھای جنوب اروپا از يکا تجاری و غيره ميان شمال ۀگسترد

 تمدنی را ۀھا مسلمان بنيادگرا مواجه خواھد شد که ثبات و مجموعليونۀ اروپا با ماز سوی ديگر، در آينده قار

  » .نستان و عراق يک تھديد بالفعل استافغا. تھديد خواھد کرد

 بوده امريکائیپردازان ديپلماسی بيگانه ھراسی، دشمن تراشی و محاصره انديشی ھمواره گفتمان غالب نظريه

بست اياالت متحده برای توجيه اين ديپلماسی از يک طرف تمام تالش خود را برای فروپاشی کمونيسم به بن. است

ھا را سرکوب کرد و از طرف ديگر به رشد مراکز تبليغ دينی ت و در ھمه جا سرخرسيده اردوگاھی به کاربس

 بود که بعدھا ئیھاايالت کاليفرنيا، محلی مناسب برای رشد باکتری. مک کرددر ھر کجا که ممکن بود ک) اسالمی(

  .  افغانستان و عراق پيوند خوردندۀبه بدن

   

  بلوغ يا بالھت فکری جان؟

صد سال پيش حافظ شيراز از خانقاه ھفت. رفت افلنت میر به مسجد کوچکی در شھر دور افتادهگفتيم که جان واک

  :رفته بود) محل شعور و آگاھی(خانه به می) مسجد(

   مگر ز مستی زھد و ريا به ھوش آيد              رود حافظخانه میز خانقاه به می

ھای نيم بند به مساجد تاريک خانهشبح سرخ جوانان را از میان برای فرار از امريکائي دوم ۀاما در اواخر ھزار

ند که کل اين پروسه دور از چشمان نھادھای امنيتی و ک ست اگر کسی گمان لوحی ساده. فرستادندگری میسلفی
  . پردازی اياالت متحده صورت بسته استمراکز نظريه

  : کند وی به اسالم سياسی را چنين بيان می دوران گرايش– از دوستان جان واکر ليند –عبدهللا نانا 

او ساير اديان را نيز مورد بررسی قرار داده و بر اساس ميل .  بودمسلمانی واقعیاو آرام، خجول و از نظر من «

  ».و انتخاب شخصی به اسالم گرويده بود

او والدينش را . رگزيد به اسالم گرويد و نام عبدالحميد را برای خود ب١٩٩٧ در سال ١٩٨١جان واکر، متولد 

 مذھبی به فراگيری زبان ی اسهر که او با ثبت نام در مدئیجا. مين کنندأ سفرش به يمن را تۀوادار کرد ھزين

 تمايلی نداشت به فرزندش اجازه ءگويد که او در ابتدافرانک ليند پدر جان می. عربی و علوم اسالمی مشغول شد

من و ھای مؤ شور و اشتياقی که کاتوليک.جان او را تحت تاثير قرار داددھد عازم يمن شود اما شور و اشتياق 

او پس از . پس از عزيمت جان به يمن، والدين او مدتی از ھم جدا شدند. کردمتعصب را در خاطر او متجلی می

می عازم  فراگيری علوم اسالۀمدتی برای ديدار والدينش به کاليفرنيا بازگشت اما پس از مدت کوتاھی برای ادام

ھای  که سنگ بنای روابط او با گروهئی آموزش مذھبی پاکستان سر درآورد، جاۀپاکستان شد و از يک مدرس

که ضمن يکی از جان واکر عاقبت برای شرکت در جھاد افغانستان راھی آن کشور شد و چنان. بنيادگرا گذاشته شد

 کشميری و گروه صفوف طالبان در افغانستان حق ھای مبارز گفته است، بين انتخاب گروه ھای اولیئیبازجو
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 آموزش ۀجان واکر ليند در پی پشت سر گذاشتن دور... گزيندانتخاب داشته است که او پيوستن به طالبان را بر می

و فراگيری فنون نظامی و جنگ چريکی وارد ھای آموزشی القاعده در افغانستان  در يکی از اردوگاهی ئھفت ھفته

 عضو القاعده بود که در نبرد قلعه جنگی به ٨۶ يکی از – با نام مستعار عبدالحميد –جان واکر . شودکارزار می

  . ی ائتالف شمال در آمداسارت نيروھای جبھه

   

  نبرد قلعه جنگی 

 از پشت ئیھايش با بند پارچهکه دستدرس سياه، در حالیًجوانی قد بلند و نسبتا الغر اندام با پای برھنه و لباس من

ھا اش را سياه کرده بود، اما با کنار زدن سياھیچھره. بسته شده و پای راست و دست چپش باند پيچی شده بود

 –ھنگامی که وی را ھمراه ده، دوازده ھمرزم مجروح ديگرش .  ھويدا شدامريکائی ۀ يک جوان بيست سالۀچھر

ال ؤ پشت کاميون انداختند تا به بيمارستان انتقال دھند حاضر شد با پاسخ دادن به چند س–عرب بودند که اغلب 

نام واقعی عبدالحميد، جان واکر . تری از ھويت خود را آشکار کندات بيشئيکالين سالوی خبرنگار نيوزويک ، جز

شانزده ساله بوده که .  گذرانده استامريکالف در واشنگتن به دنيا آمده اما عمر خود را در اياالت مخت. ليند است

دار طالبان  جا بود که با مدرسان طرفدر آن. مسلمان شده، سپس به پاکستان رفته تا به مطالعات اسالمی بپردازد

رسد که طالبان تنھا حکومتی کند و به اين نتيجه میش را جلب مید و افکار و آرای اين نھضت توجھشوآشنا می

گيرد به ياری اين تنھا حکومت سرانجام تصميم می. بند استًست که عمال به احکام شرع اسالم پایدر جھان ا

مبر به آيا با حمالتی که روز يازدھم سپتھنگامی که خبرنگار نيوزويک از او پرسيد که . اسالمی جھان بشتابد

  : شد موافق است يا نه؟ مکثی کرد وگفتامريکا

که جواب ام و ذھنم برای اينطلبد، من دو سه روز است که غذا نخوردهپيچيده میال، پاسخی طوالنی و ؤاين س«

  »!کنددرستی بدھم کار نمی

: اما خبرنگار نيوزويک به کمک نيروھای افغانی آن قدر او را تحت فشار قرار داد تا سرانجام اين پاسخ را شنيد

  »!بله، با اين حمله موافقم«

 ائتالف شمال بود، عبدالحميد تمام مدت در کنار نيروھای ۀ نيروھای جبھۀر محاصر که قندوز دی ادر طی دو ھفته

اش توانستند جان سالم از معرکه در ببرند و سرانجام طالبان در ازای تحويل جنگجويان خارجی. طالبان جنگيد

نفر ديگر به اسارت ھمراه با پانصد ) جان واکر ليند(عبدالحميد . قندوز را تحويل نيروھای ژنرال دوستم بدھند

 را که زير ئیھاکردند دو نفر از نيروھای طالبان نارنجکھا را به قلعه جنگی منتقل میھنگامی که آن. درآمد

 تمام ءبه تالفی اين عمل، اسرا. لباس خود پنھان کرده بودند پرتاب کردند و دو نفر از نيروھای دوستم را کشتند

گرفتند  عکس و فيلم میء اسراۀکه از ھم C.I.Aدو مامور . ال سر کردندچشب را گرسنه و تشنه در اعماق سياه

در اين بين به سبب .  کنندئیآنان قرار بود از ھمه بازجو. متوجه نشدند که عبدالحميد ھم وطن خود آنان است

 ستند عده توانءاسرا.  در لباس خود پنھان کرده بودند اوضاع به ھم ريختء که بعضی اسرائیھاکاردھا و نارنجک

دو مامور .  به پای عبدالحميد اصابت کردی ادر اين شورش گلوله.  را خلع سالح کنند و شورش آغاز شدیا

C.I.Aديگری به کمک چند پزشک . ھا را تا حد مرگ کتک زدند و يکی را کشتند افتادند، آنانء به دست اسرا

 به قلعه جنگی حمله ء با تمام قواامريکائیيروھای ن.  موفق به فرار شدامريکائیافغانی صليب سرخ و کماندوھای 

ل روی ساختمان قلعه ئيبعد نيروھای ژنرال دوستم گازو. ًقلعه کامال در ھم کوبيده شد. جا را بمباران کردندو آن

 اند، تعدادی از نيروھا وارد قلعه شدند، غافل ازھنگامی که مطمئن شدند ھمه کشته شده. پاشيدند و آن را آتش زدند
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نيروھای ژنرال . بار ديگر درگيری شروع شد. اين که ھنوز صد نفری زنده ھستند که به مقابله با آنان برخيزند

فردای آن روز روی قلعه سيالب .  سنگين پرداختندۀ با اسلحءدوستم يک بعدازظھر کامل را به سرکوب اسرا

چيزی که برای آنان باقی ماند يک تفنگ و سرانجام تنھا . اسرا يک شب در آب سرد و يخ زده سر کردند. گشودند

 که روی آب افتاده بودند ئیھا شناور در آب و جنازهۀصبح که رسيد از قلعه جنگی جز ويران. پانزده گلوله بود

ھا جا اش را در ھمين ويرانهامريکائیعبدالحميد که از معدود زنده ماندگان بود پاسپورت . چيزی باقی نمانده بود

  . ان تحويل دادندامريکائي نيز به او را. گذاشت

 در برابر قاضی عالی فدرال در دادگاھی در ويرجينيا حاضر شد و دادخواستی امريکاجان واکر پس از انتقال به 

ترين اين اتھامات پيوستن وی به شورشی فراری اسامه بن الدن مشتمل بر ده اتھام منتسب به وی قرائت شد که مھم

ھای اری با سازمانمک و ھامريکائیاری برای قتل اتباع مکھ.  بودامريکائی ضد ۀو طالبان با ھدف مبارز

. توانست به صدور حکم زندان ابد منجر شودتروريستی خارجی از جمله اتھامات او بود که در صورت اثبات می

 برای واکر مجازات برخی اعتقاد داشتند ممکن بود. شد اثبات میامريکاھر چند اگر اتھام اصلی او يعنی خيانت به 

  .  سال زندان در گوانتانامو محکوم شد٢٠جان واکر به . مرگ در نظر گرفته شود

 - "يواس تودی" ۀکه در مورد اتھامات جان واکر ليند با روزنام) امريکادادستان وقت کل (جان اسکرافت 

  : کرد اذعان داشت گفت و گو می-امريکای امروز

ھا ھرگز  پيوست و در سر سپردگی به تروريستئی اردوگاه تعصب و بنيادگرااو داوطلبانه و خود خواسته به«

ھا را ه او بود که ترويستلکھا جان واکر ليند را وادار به ھمکاری نکردند بتروريست. دچار تزلزل و ترديد نشد

   » ...انتخاب کرد

   

  قربانيان سرمايه يا مقتوالن سنت ـ مدرنيته؟

 درست مانند ھزاران .ُدرست مانند ماجرای مثله شدن دختری به نام عايشه. استماجرای جان واکر ليند تلخ 

- از باروت در افغانستان و عراق و پاکستان و لبنان منفجر میئیانسان انتحاری که ھمه روزه خود را با کمربندھا

اينان قربانی . اندده شخود بيگانهقربانيان ھر دو طرف سربازانی ھستند که به فرمان سرمايه آواره و از . کنند

... المثل در افغانستان و عراق وظاھر قضيه چنين است که فی. ھای مختلف دينی و مذھبی نيستندايدئولوژی

جنگد، اما واقعيت ماجرا می) اياالت متحده و غرب(عليه نظامی مدرن ...) طالبان و القاعده و(گرا جريانی سنت

ھای مالی مکۀ سربازانی که با کھم.  دولت نجيب هللا نيز چنين نبود سقوطۀسی سال پيش در آستان. چنين نيست

 از ربانی و احمد –ھای جھادی تسليحاتی و امنيتی امريکا، عربستان، امارات، پاکستان و ايران به فرمان گروه

زانی  سربا.جنگيدند، قربانی سرمايه بودند عليه نيروھای نظامی شوروی می–يار شاه مسعود گرفته تا حکمت

) ئیکمونيسم بورژوا( ديگری از سرمايه ۀکرد، نيز قربانی چھر میئی سرخ خودنماۀشان ستارکه بر پيشانی کاله

 دموکراسی ليبرال – مدرنيته يا استبداد شرقی - خاورميانه، جنگ ميان سنت ۀھای منطقھيچ کدام از جنگ. بودند

شان زرد رنگ آرم حزب هللا را بر سينه و بازو و پشتھای شرتبه ترکيب صوری دخترانی که با تی. نبوده است

 که تصاويرشان - آن دختران زيبا و اولترا مدرن . اند بنگريد و دعاوی حسن نصرهللا را دوباره مرور کنيدتتو کرده

. دارند اما ؛ داشته باشندئیهللا لبنان ھمگرا کالسيک حزبئیگراالقاعده نبايد به آن اسالم علی–در نت فراوان است 

در جريان انتخابات دھم رياست . شوند کافی يافت میۀدر صفوف حماس و فتح نيز چنان دختران مدرنی به انداز

ميرحسين "ماجرا بر سر اين نبودکه . در ھر دو کمپين. جمھوری اسالمی ايران نيز چنين دخترانی فراوان بودند
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اصل دعوا بر سر . ل به اصول و مبانی شرقیست و متماينژاد سنتیگراست و احمدی مدرن و غرب"موسوی
خبر از ھمه جا آمده بودند  دعوا سر شيب تند يا کند انباشت بود و جماعتی در خيابان بی. انباشت سرمايه بودۀنحو

 کارگزارانی ـ ۀرا به سود صندوق انباشت سرمايه به شيو رأيش شان را از کسی پس بگيرند که خودرای
، ظھور پارلمانتاريسمدر ايران ماجرای نزاع سنت ـ مدرنيته از شکل بندی مشروطه، آغاز  .مشارکتی انداخته بود

 متحجر قاجاری، عبور کرده و مانند ھر جای ديگری از ھایسنت و گذار از )بازار (ئیاقتصاد سياسی بورژوا

 ئیبا ليبراليسم بورژوا) یبا ھر ميزان ميليتانس (ئیديکتاتوری بورژوا.  ختم شده استکار ـ سرمايهجھان، به تضاد 

کند و ھمه در کنار ھم برای در نھايت ھدفی جز انباشت سرمايه را دنبال نمی) ھای فردیبا ھر درجه از آزادی(

  . اند ايستاده– به ھر ميزان که بتوانند – کارگر ۀزدن منافع طبق

   

  20جنگ ناکام در جی

ً ما قبل تمدن و کامال عشيرتی شکل ۀحکومتش به شيواز عربستان که .  بنگريدG20ھای عضو به ترکيب دولت

" ۀعدالت و توسع "ۀو ترکي) کشپارلمان پيش(محرومند ! گی و پوشيدن کفش رنگی؟بسته و زنان از حق رانند

کل (لمان ا و فرانسه و امريکامان را کر کرده بود تا اش گوشطيب اردوغان که زمانی بوق سکوالريسم آتاتورکی

 ئیداری، چين با حزب کذادر کنار اين بلوک عظيم سرمايه. اندگی متحد شدهو روسيه به ساد) ا اروپۀاتحادي

ھای ھار دندان خود ؟ ھمچون سگ"دموکراسی پلورال"داری دولتی ـ ھند با ترين نوع سرمايهو کثيف" کمونيست"

داری ين است که زمانی سرمايهواقعيت ا. اندکشان جھان تيز کردهرا برای دريدن تن و جان کارگران و زحمت

. کرد روی می–...  به منظور آب کردن اضافه توليد و–ھای جھانی ھای سيکليک خود به جنگبرای حل بحران

حاال اوباما . ھای مختلف داده است اقتصادی در حوزهۀھای نظامی جای خود را به نبردھای پيچيداما حاال آن جنگ

 ۀھفت( جی بيست ٢.با ارزان سازی يوان و تقابل با سيل صادرات چين، يارگيری کندرود تا برای مقابله به ھند می

ن نگه ئيپا"به جای حمله به "  پول ملیئیزداارزش"ی متکی به  ابيانيه. شودنتيجه تمام میبی) ٢٠١٠دوم نومبر

ھای جديد با افول بندیوکدوران بل. داری نخواھد بود سرمايهۀقادر به حل مشکالت فزايند" داشتن ارزش پول ملی

ريزی اگر در گذشته تقسيم جھان با جنگ و خون.  شروع شده استامريکاھژمونی اقتصادی، سياسی و نظامی 

کشان را در عام زحمت قتلۀترين شيو وحشيانه"رياضت اقتصادی"ھا به شکل شد، حاال اين جنگھمراه می

- غلتند و در فالکت و فقر و بیھا به خاک و خون می اين جنگ کسانی که درۀھم. دستور کار خود قرار داده است

  .  ھستندقربانيان تھاجم سرمايهآيند، کاری از پا در می

 انباشت ۀ ـ چين، جنگ بر سر نحوامريکاجنگی که جان واکر ليند در آن شرکت کرده بود، مانند جنگ کنونی 

 به ناگزيرُھای ويتنام و کره و عراق و افغانستان گھای جھانی اول و دوم، جن آنانی که در جنگ٣.سرمايه بود

جنگيدند، و اينانی که رمايه می کار بودند که الجرم برای بقای سۀکشان جبھھا رفتند و کشته شدند، زحمتجبھه

 کاری وبی( ديگر ی اھای آنان ھستند، که اين بار در جبھهئی و ھم طبقهءشوند رفقاکار میدسته بیمروزه دستها

ھايش با خون کارگران، سرخ ست که شقايقئیھا جنگ و رقابت اقتصادی گورستانۀنتيج. رسندبه قتل می) فقر

  .شده

   

  :نوشتپی
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ست و در مشاوره دادن به اعليحضرت و ی اشناخته شده"! پروفسور"احسان نراقی که خالف جان واکر ليند . ١

درست . داندًشناسد، اساسا القاعده را محصول مارکسيسم میعليا حضرت تا بنياد باران محمد خاتمی مرزی نمی

  .پوست از تبار يان اسميت سفيدپوست بوده است سياهی او خواجهرکه حضرتش مدعی شود مرلين مونمثل اين

 C17به منظور فروش ھواپيماھای باری نظامی .  کردء ميليارد دالر امضا٨/۵اوباما در ھند قراردادی بالغ بر . ٢

ئيزه کند، امريکا اميدوار است از طريق فروش تسليحات به ھند نه فقط ارتش اين کشور را امريکادولت . دبه ھن

 ھزار شغل جديد ايجاد کند و در ٢٢يکی با سود اين فروش اسلحه نزديک به : ه به دو ھدف ديگر نيز دست يابدلکب

 اسلحه به عربستان نيز در راستای کنترل  ميليارد دالر۶٠فروش . گی کندمقابل قدرت نظامی چين نيز ايستاد

م فرق چندانی ميان ئيگووقتی ما می. گيرد ميليتاريزه کردن جھان صورت میۀ به شيوامريکابحران اقتصادی 

  . مان ناظر به اين شواھد استنيست، تحليل) اوباما(ھا و دموکرات) بوش(ھا نئوکان

َکسانی ممکن است با علم کردن ساختار عقب. ٣ بند بورژوازی در اين ی اقتصادی افغانستان و انکشاف نيمماندهَ

مھم . طالبان ما را به سبب اين اظھارنظر به ريشخند بگيرند) اسالمی(ئولوژيک گيری ايدکشور در کنار موضع

تعجب . شدکرد، به رژيمی مانند حکومت عربستان تبديل میطالبان اگر فرصت تثبيت سياسی پيدا می. نيست

  !دنکني

  

  :يادداشت

ھای مالی تسليحاتی و امنيتی امريکا، عربستان، ھمۀ سربازانی که با کمک " با آوردن" گوزلو"ھرچند آقای 

 عليه –يار  از ربانی و احمد شاه مسعود گرفته تا حکمت–ھای جھادی امارات، پاکستان و ايران به فرمان گروه

در رابطه با مبارزات آزاديخواھانۀ مردم افغانستان  ". بودندجنگيدند، قربانی سرمايهنيروھای نظامی شوروی می
عليه استعمار شوروی آنزمان، حساب آنھا را از مقاومت مردمی و غير رسمی جدا ساخته است، باز ھم بايد 

 جوشاجوش پيکار آزاديبخش مردم  بطن و استعمار و ارتجاع، درم که خالف مقاومت رسمی و ابسته بهبيفزائي
 امپرياليزم متجاوز و ارتجاع غنوده در دامان رقيب  باار شوروی آنروز، بودند نيروھائی که در تقابلعليه استعم

  . به پيکار مرگ و زندگی شان ادامه می دادندامپرياليستی اش 
    ياد جانبازان شان گرامی و راه شان پر رھرو باد                                            

 AA-AA    اداره پورتال                                                           

   
  


