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  امپرياليسم در گرداب فساد و تباھی
. درونی دارد که چون خوره آن را می خوردجھان سرمايه داری درعمق سيستم خود بحران ھای ساختاری، ذاتی و  

انارشی توليد، اوليگارشی مالی، رقابت بی بند و بار، کسب سود سيری ناپذير، طينت استعماری و استثمارگری، تراکم 

ضمايم الينفک نظام سرمايه ھستند که اين نظام بدون آن ھا ... کاال و سرمايه و صدورآن، جنگ طلبی و جھان گشائی و

 ھستند که ھرگز نمی یھمين ضمايم الينفک نظام سرمايه داری در عين حال عوامل بحران زای دائمي.  يابدھستی نمی

  .تواند نظام مذکور از آن رھائی يابد

سردمداران نظام سرمايه داری پيوسته کوشيده اند ضعف ھای ذاتی نظام را از مردم بپوشانند و با نيرنگ ھای مختلف 

درين راستا از ترفند ھای . ثير ھم گذاشته اندأوه دھند، که تاحدی در ذھنيت ھای ساده انگار تآن را قدرت و پايداری جل

 اينست که برای پرت - امپرياليست ھا -از جمله يکی از شگرد ھای سرمايه داران . مضر و ويرانگری بھره می گيرند

 را به کمبودھای ديگران، که  س مردمکردن توجه مردم، آن ھا ھميشه به ضعف ھای ديگران می تازند و ھوش و حوا

ھوچيان سرمايه صدھا وھزاران بار آن را بزرگ سازی می کنند، متوجه می سازند و حريفان را نيز در حالت دفاعی 

  .انداخته و قدرت حمله و افشاگری کمبودھای خودشان را از حريف می گيرند

در شرق جھان " داشتن فالن سالح"در فالن کشور، " پايمال شدن حقوق بشر"، "دفاع از دموکراسی درآن سوی دنيا"

ين موارد به حدی سروصدا  ادر. ترفندھائی ھستند که امپرياليست ھا ھميشه آن را بھانۀ ھياھو قرار داده و می دھند... و

ی شوند می کنند و وسايل تبليغاتی متعدد را به کار می اندازند که مردم بی خبر در محاصرۀ پروپاگندھای شان مسموم م

ين ھياھو و دروغ بافی ھا، ھوچيان سرمايه آن قدر چھرۀ حق به جانب می گيرند ادر. ًو بعضا آن را حقيقت می پندارند

و مستعمرات " پدری"ًکه گوئی خودشان فرشتگان بی گناه و مبرا از ھرگونه عيب و نقص ھستند و اصال سرزمين ھای 

  .شان گل وگلزار است

ليون ھا انسان در آن کشور از يھم اکنون به م.  سردمدار امپرياليسم جھان است در نظر بگيريدامپرياليسم امريکا را که

 با ينه ایتبعيض نژادی رنج می برند و ھرگز سياه پوستان و حتی ھسپانيائی تباران آن حق مساوی در ھيج زم

کردن حقوق بشر در زندان ی ير پااز حقوق بشر دم می زنند اما گند رسوائی ھای شان در ز. انگلوساکسون ھا ندارند

مشام جھانيان را اذيت کرد و ھمه ديدند که آنچه به فرھنگ امريکائی ارزش " بگرام"و " ابوغريب"، "گوانتانامو"ھای 

  .ًو اصال در کل انسان وانسانيت است" حقوق بشر"ندارد 
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ت می کند وآن را خطرناک می داند؛ و به ديگران شکاي" یئمی و کيمياوات"امپرياليسم امريکا محيالنه از داشتن سالح 

ن، برای ازبين بردن تنھا سالح ا، ولی در يک محاسبۀ معمولی متخصص)نمونه اش عراق(اين بھانه برکشورھا می تازد

لياردھا دالر نياز است؟؟؟ و امريکا يگانه کشوريست درجھان که تا به حال از يی خودش، سی سال وقت و مئھای کيميا

   حدی ندارد؟؟؟چآخر مگر بيشرمی ھي. استفاده کرده است) جاپان(کشتارجمعی مردممی دروسالح ات

امپرياليسم تمام اين ترفند ھا را برای اغوای مردم، تصرف جھان و آقائی بر بشريت و پوشاندن نکات ضعف اساسی 

 و يا حتی سود  ان برساند به امريکا و متحدينش زيه ایورنه کی نمی داند که اگر دموکراسی ذر. نظامش به کارمی گيرد

چنان که قانونی ترين حکومت ھائی که حتی با معيارھای سرمايه داری .  می گذارندینياورد، ھزار مرتبه آن را زير پا

در انتخابات و به رأی آزاد مردم روی کار آمده اند، ولی با امريکا سازش نکرده اند، را با کودتاھای خونين به دست 

نمونه ھای برجسته اش در چيلی حکومت انتخابی سالوادورآلنده ودر ايران . کشان ازبين بردضد دموکرات ترين آدم

  ...بازھم حکومت انتخابی محمد مصدق و

با وحشی " دموکراسی و حقوق بشر" اين مناديان –ھم اکنون بر روی منافع خاص امريکا و اسرائيل و متحدان شان 

قاعده و کثيف تر از آن، در سوريه ائتالف کرده و ملک و ھستی آن ترين، خونخواران اسالميست و بنيادگرای ال

حقوق بشر و " چه دفاع وحشتناکی از. سرزمين را نابود می کنند و خلق مظلوم آن را به خاک وخون می کشند

  "!!!دموکراسی

ايان اسالميست جھادی، در افغانستان مجموعۀ امپرياليست ھای جھان، به سردمداری امريکا، دست در دست بنيادگر

جنگ ساالران و مرتجع ترين و ضد دموکرات ترين نيروھای جنايتکار جامعه، به استعمار واستثمار خلق ما مصروف 

. تجاوز و تعرض می کنند" دموکراسی"و " حقوق بشر"کاربرد خطرناک ترين سالح ھا بر ه اند و روزمره با ب

ستان را به کانون تجاوزات، آدم کشی، جرم، فساد، اعتياد، فقر، ترور، امپرياليست ھا و مرتجعين ھمدست شان، افغان

  .بيکاری و گرسنگی و دريک کالم جھنم انسان بدل کرده اند

دست درازی ھای امريکا دراينجا و آنجای جھان به خاطر استعمار کشورھا و غصب منابع مادی و اقتصادی شان برای 

 نظام امپرياليستی حاکم بر امريکا و پر کردن جيب گردانندگان  ماعی اجت-وصله زدن سوراخ ھای عميق اقتصادی 

  .کمپنی ھای جھان خوار سرمايه است

ما ھمه شاھد بوديم که  در نتيجۀ شکافی . امريکا قرضدارترين و ورشکسته ترين دولت در طول تاريخ در جھان است

بل اين رسوائی بيرون زد و مدتی حتی دولت که بين دو حزب حاکم دموکرات و جمھوری خواه به وجود آمد، چندی ق

  .مورين خود را ھم نداشت که بپردازدأپرمدعا و پر طمطراق امريکا تعطيل شد، چون معاش م

وفتی رسوائی از حد گذشت و صدای اعتراض جھان، حتی بانک جھانی، به خاطر بدھی ھای امريکا بلند شد، به يک 

سقف قرضه را برای دولت بلند بردند تا با قرض گرفتن بيشتر جلو نحوی ھردو حزب آن را ماست مالی کردند و 

 ليارد دالريم١۶٧٠٠دالر يعنی  تريليون ١۶،٧کنگرۀ امريکا فيصله کرد که دولت اوباما می تواند . رسوائی را بگيرد

  .قرضه بگيرد

به . کا قرض گرفته بود م دولت امري٢٠٠٨ بيشتر از مقداری است که در بدترين بحران يعنی در سال ٪۶٧اين قرضه 

 اين مقطع  تحليلگران. دالر باال بکشد تريليون م دولت امريکا مجبور شد سقف قرضه اش را تا ده ٣٠/٩/٢٠٠٨تاريخ 

 فيصد ۶٧(دالر رسانده اند تريليون ١۶،٧را نقطۀ عطف بحران سرمايه داری تعيين کرده بودند، اما اکنون که آن را به 

  ، اگر اين سقوط و به زانودرآمدن نظام امپرياليستی نيست پس چيست؟ )عميقبيشتر از نقطۀ عطف بحران 
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از چين و ) برابر به ھزار مليارد تريليونھر ( دالرتريليون ١،٢٧٧امپرياليسم پرمدعای امريکا تا ماه جوالی سال قبل 

 ھای کوچک تر از آن را ًاپان قرضدار بود که حال مطمئنا اين رقم بيشتر شده است، قرضجدالر از  تريليون ١،١٣۵

  .ذکر نمی کنيم

به حيث رئيس جمھور انتخاب شد، اوج فساد و عمق " مپتر" م که درآن دونالد ٢٠١۶انتخابات ماه نومبر اکنون که 

گی و دسته مريکا نشان داد که در چه تکه پارتضادھای درون نظام امپرياليستی امريکا را به نمايش گذاشت و جامعۀ ا

مپ و افراد نامزد شده درکابينه اش، نشان می دھد که کارد به گلوی نظام  ترانتخاب.  سر می برده  ببندی ھای مخوفی

را برای نجات از اين ) سياستمداران دموکرات و جمھوريخواه(سرمايه رسيده و سرمايه داران، نمايندگان سياسی خويش 

سکان حکومت را به دست  ًستقيما وارد ميدان شده ولياردرھا برای نجات شان ميبحران عميق ناتوان می بينند و خود م

لياردر را، که ھيچ تجربۀ مستقيم سياسی و حکومت داری ندارند، وارد کابينۀ خود يترامپ ملياردر، چندين م. می گيرند

  .و مقامات ارشد دولتی ساخته که شايد بتوانند نظام را از سقوط درگرداب تباھی نجات دھند

د و گاھی مرز بين مکزيک وامريکا نواگرانه، گاھی مھاجران را مقصر بحران درامريکا می دانترامپ و دستيارانش اغ

آن ھا برای . وری جھانی را برای امريکا می بينندترا برای نجاتش می خواھند ديوار کنند و گاھی ھم خواب احيای امپرا

  ...و. ی شوندتحقق اين خياالت شان به عوامفريبی و وعده وعيدھای اغواگرانه متوسل م

کردن دموکراسی، تصادم ی آنچه ذکرش رفت، نمونه ھائی ازجنايت، خونريزی، فساد، پايمال کردن حقوق بشر، زيرپا

تباھی وبه زانو افتادن و ورشکستگی سردمدار امپرياليسم جھانی، يعنی امپرياليسم امريکا  تضادھای درونی، فساد و

  . است

وحشی را، الگوی ...  کاله بردار، فاسد، ضد انسان، استعمارگر، جنگ طلب وبا اين حال کسانی اين چنين يک نظام

زندگی به کشور ما و جھان می گيرند و با ديده درآئی، نظام منفور و ورشکستۀ سرمايه داری را بھترين نظام ساختۀ 

  !!!انسان می دانند

  !زھی حماقت و بی حيائی

 

 


