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  "امپرياليسم امريکا"ميدان تانک و توپ " المان"سرزمين 
  

  !خوانندگان گرانقدر

  :وای اين مصاحبه جلب می کنمقبل از ھمه توجه شما را به محت

 سياست خارجی امپرياليسم امريکا که متأسفانه اسمش را ان و تحليلگرانسياستمداريک تن از  که با ه ایمصاحبدر 

توجه اصلی دولت امريکا در سياست خارجی آن : "وی اظھار نمود. فراموش کرده ام، مدت ھا قبل صورت گرفته بود

جنگ اول و دوم جھانی و چه ھم در زمان جنگ سرد متوجه روابط ميان کشور ھای در طول قرن گذشته چه در زمان 

لذا توجه اصلی . اتحاد اين دو کشور به حيث يگانه قدرت، می تواند ما را تھديد نمايد:  المان و روسيه بوده است، چونکه

  " گاه به وجود نيايد ما ارزش داشت تا اطمينان حاصل کنيم که اين امکان ھيچ

اگر سرمايه و تکنالوژی المان با نيروی کار روسی و منبع روسی ھمکاری کنند، تھديد حياتی برای اياالت : "فزودوی ا

  ". متحدۀ امريکا خواھد بود

ايااللت متحده در موقعيتی قرار ندارد که در ھمه جا دخالت نظامی کند، الکن ما قادر ھستيم جنگنده : "وی ھمچنان گفت

حواس خود را يم تا آنھا بتوانند ئديگر می جنگند، ھر دو طرف آنھا را حمايت و کمک نما ه يکھای قدرت ھائی که علي

کاريست نيش دار و اھانت آميز و ھم از . ديگر بجنگند و نه عليه اياالت متحدۀ امريکا د وعليه يکبه خود متمرکز بسازن

  ".نظر اخالقی قابل قبول نيست، الکن انجام پذير است

حبه واضح می شود که امپرياليسم امريکا به ھيچ صورت نمی خواھد تا روابط و ھمکاری ھای از محتوای مصا

امپرياليسم امريکا در . ادامه يابدمشترک ميان کشور ھای روسيه و المان تا حدی که در گذشته ھا برقرار بوده است 

رياليستی خود قرار داده و آنھا را  است تا کشور ھای شرق و غرب در ناتو را تحت کنترول و حاکميت منافع امپدصد

تحريک به جنگھای ناخواسته عليه امپرياليسم روسيه نمايد، ولو که وقوع جنگھای امپرياليسھا به قيمت ريختن خون 

  .  انسان تمام شودميليونھا

 تنھا قبل از جنگ  جنگ جھانی دوم نظر افگنيم، به وضاحت ديده می توانيم که امپرياليسم امريکا نهآمد آمداگر به تاريخ 

به تسليح المان نازی کمک نمود، بلکه مدارک غير قابل انکاری نشان می دھد که اين کشور در دوسال اول جنگ، از 

اعطای ھيچ گونه کمکی جھت تقويت ماشين کشتار المان ھيتلری دريغ نورزيده، در واقع زمانی مجبور شد تا جبھه 

  .شوروی و کشور ھای اشغال شده، ناقوس مرگ فاشيزم را نواختعوض نمايد که مقاومت ظفرمندانۀ خلقھای 
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امپرياليسم امريکا و متحدينش در ناتو و . ديگر اقدام به تدارکات نظامی می کنند قاتالن خلقھای جھان امروز عليه يک

 به ھمين .ًکشور ھای اتحاديۀ اروپا از نقش سياسی و توانائی کنونی روسيه در سياست جھان کامال در ھراس ھستند

آنھا در صدد اند تا . دھند سبب است که امپرياليسم امريکا و کشور ھای ناتو ضديت خود را عليه روسيه نشان می

 است ی پالنکنونی ناتوتصميم . د بسازنتر محدورا شھاي مرزھرچه بيشترکشورامپرياليستی روسيه را منزوی نموده 

  . که در اين اواخر تحت اجراء قرار گرفته استیروپائی شرقجھت تشديد و گسترش تسليحات نظامی در کشور ھای ا

طوری که ما شاھد جريانات اخير در سرزمين المان ھستيم ديده می شود که از چند روز به اين طرف  قشون اياالت 

انتقال تجھيزات . بريمن انتقال می دھندمتحدۀ امريکا وسايل نقليه، زره پوشھا و تجھيزات نظامی  را در بندرگاه شھر 

بزرگترين تدارکاتيست از زمان جنگ جھانی دوم بدينسو که در سرزمين اين نظامی وسيع امريکا نشان می دھد که 

امروز دولت المان مسؤوليت و مديريت لجستيک وسايل نظامی و نيرو ھای رزمی امريکا و . المان صورت می گيرد

با وجودی که سرزمين المان بزرگترين پايگاه نظامی .   ھای شرق ناتو به عھده گرفته استانتقال آنھا را به کشور

 ديده می شود که در اين چند روز سرزمين المان به اردوگاه پر از تانک مگر با تحرکات جديدبوده است از قبل امريکا 

ه ساز آغاز تھديد و روياروئی روسيه با تدارکات وسيع فعلی به يقين زمين. و توپ و نظاميان امريکا تبديل شده است

جنگ جھانی اول و جنگ (دو جنگ خانمانسوز که کشور المان  در حالی. کشور ھای غرب و شرق در ناتو را می گردد

ی که نه تنھا  سرزمين المان  بلکه سرزمين ھای ديگر جھان را به  قتلگاه خلقھا ئرا گذشتانده است، جنگھا) جھانی دوم

  . ثبت تاريخ جھان گرديده استھمهتبديل نموده 

 سپرده شده است؟ که امروز دولت المان می خواھد تا مگر آيا فجايع دو جنگ جھانی دولت فاشيستی المان به فراموشی 

يرانی و  و، که قتل و قتال؛ غارتیبا ھمکاريھای نظامی دوش به دوش امپرياليسم امريکا در گسترش و تطبيق جنايات

طوری که ديده می شود ھمکاری ھای . جتماعی عميق را در اروپا به بار می آورد، گام بگذاردبحران اقتصادی و ا

پس گفته می توانيم . نظامی دولت المان با امپرياليسم امريکا به مراتب بيشتر و وسيع تر از ديگر کشور ھای ناتوئی ست

جانب خلقھای کشور ھای اروپائی را در که ھمکاری ھای دولت ھای ناتو با دولت امريکا باعث می شود تا از يک 

جنگ ھای ماجراجويانه ای که در واقع ھدف از آن تاخت و تاز به کشور روسيه و پوتين است، درگير بسازند و از 

  .جانب ديگر تالش امپرياليسم امريکا به استعمارکشيدن کشورھای شرق ناتو و استقرارحاکميت برآنھا ست

ا در عرصۀ جھانی به خصوص در منطقۀ خاور ميانه، اوکراين و  در بحران سوريه  شکست سياست امپرياليسم امريک

در مقابل سياست دولت پوتين و عدم اعتماد جھانی نسبت به امريکا باعث شده است تا دولت اوباما در چند ماه اخير 

ناگفته نماند که .  نمايدمأموريت خود تصميم به  تدارکات نظامی را عليه دولت روسيه در کشور ھای شرق ناتو اتخاذ

و رئيس جمھور روسيه " دونالد ترمپ"اوباما از ھيچ تالشی برای خراب کردن روابط رئيس جمھور جديد امريکا 

وی می خواھد، تا از يک جانب موضع گيری تالفی جويانه عليه دولت پوتين نمايد و از جانب . دريغ نمی کند" پوتين"

خصوص دفاع از کشور ھای شرق در ناتو که آنھا به اصطالح تھديدات از جانب روسيه ديگر به بھانۀ دفاع از اروپا به 

لذا کشور ھای تازه رسيده به . درگير بسازد" ناخواسته"را احساس می نمايند، دولت ترمپ را با سياست ھای خارجی 

ينش در ناتو را بپذيرند و بازار اقتصاد آزاد حاضر ھستند تا حاکميت نظامی و اقتصادی امپرياليسم امريکا و متحد

سرزمين خود را به حيث پايگاه نظامی امپرياليستھا تحت سلطۀ آنھا قرار بدھند و آن ھم به اصطالح  دفاع از اروپا در 

به مانند گذشته فير اولين ستانۀ آغاز جنگ جھانی سوم است که آپس ديده می شود که جھان در .  مقابل تجاوز روسيه

  . فاشيستی المان به عھده گرفته استرھبری دولتمرمی  را 

 


