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  شيری. م. ا

  ٢٠١٤ مارچ ٠٢

  امپرياليسمی بقاۀھرج و مرج الزم
ھانی در پی اگر امپرياليسم ج. بحران ساختاری تمام جوانب نظام سرمايه داری را فراگرفته و ھمه روزه عمق می يابد

 اتحاد شوروی و تبديل اغلب جمھوريھای منشعب از آن و ھمچنين، ھمه کشورھای اروپای شرقی در اولين ۀتجزي

 موفق شد بحران سرمايه داری ، ترسائی به مستعمرات مفلوک و بازار مصرف کاالھای بنجل خود١٩٩٠ ۀسالھای دھ

طور طبيعی باعث اوجگيری مجدد بحران ه اين بازارھای جديد، برا به مدت تقريبا دو دھه به تعويق اندازد، اما اشباع 

 خود را در تصرف کشورھای یمريکا بقااگرديد و در اين شرايط جديد، امپرياليسم جھانی و در رأس آن، امپرياليسم 

دم خوبی درک می کند که مکيدن آخرين قطرات خون مره مختلف و يغمای ثروتھای آنھا می بيند و اين واقعيت را ب

و بر سر کار آوردن رژيمھای دست نشانده و ناتوان از » ھدف«جھان جز از راه ايجاد ھرج و مرج در کشورھای 

  .  ممکن نيستآن، کشور درۀادار

امپرياليستی پس از تصرف مسلحانه و ويرانی چندين کشور، از جمله، با ھمين تصور، رژيمھای فوق ارتجاعی غرب 

، »مداخالت بشردوستانه«و » دمکراسی«، ساحل عاج و شماری ديگر تحت عناوين جعلی ، مالیاافغانستان، عراق، ليبي

  . و فريبکارانه نداشت  روشھای آزمودهن کاربست به فاشيستی خود وۀچاره ای جز برافکندن نقاب از چھر

ته ھای اخير موفق شدند  اروپا در ماھھا و ھفۀمريکا و اتحاديامپرياليستھای ا ھمين روشھا و فنون بود که نکاربستبه با 

اگر چه نبرد نيروھای ملی . طور ھمزمان گرفتار آشوب وھرج و مرج نماينده  بدو کشور ونزوئال و اوکراين را تقريباً 

و مترقی با مزوران و گماشتگان داخلی امپرياليسم ھنوز در ونزوئال ادامه دارد، اما بخش اعظم خاک اوکراين را 

  .خود درآورده اندنيروھای نئوفاشيسم به تصرف 

دن کشورھای مختلف و ھمچنين، ريشه يابی ان امپرياليسم در به آشوب کشۀبنا بر اين، شناخت فنون و روشھای مداخل

  . نظر می رسده موفقيت آن، امروز بيش از ھر زمان ديگر ضروری ب

 اروپا بی ھيچ ۀا و اتحاديمريکادر پاسخ به اين ضرورت نمی توان اين واقعيت را ناديده گرفت که امپرياليستھای 

  ). اروپا، يوروۀر و اتحاديالمريکا، دا( محدوديتی پول ضرب و نشر می کنند

حساب ه  اروپا، از جمله بۀمريکا و اتحاديا غارتگريھای دول سرمايه داری، در رأس آنھا دول امپرياليستی ۀدر نتيج

  .سر می برنده ارد نفر جمعيت جھان در فقر مطلق بضرب پول بی ھيچ پشتوانه، بيش از يک ميليارد نفر از ھفت ميلي

  .بيکاری و بی خانمانی خالف آمارھای جعلی دولتھا بيداد می کند

  .ی و ھمگانی استئرژيم ھای حاکم امری ھمه جانارضايتی از 

 خود ۀنداما ھيچ چشم انداز روشنی نمی بيند و به آي. حق خواھان يک زندگی شرافتمندانه استه نسل جوان بدرستی و ب

  .در نتيجه، خودش را به آب و آتش می زند. نيز اميدوار نيست
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  .ندای و حاضرحپول ھمه جا » کيسه ھای«اليسم با مأموران و کارگزاران امپري

» سازمانھای غيردولتی«گروھھای کوچکی از جوانان را به حساب پول، به تور می زنند و آنھا را تحت عنوان 

دمکراسی  «  با شعارھایآموزش ايجاد ھرج و مرج، شورشھای خيابانی اساساً : می دھندسازماندھی می کنند و آموزش 

  ...و» آزادی بيان«، »حقوق بشری«، »خواھی

اين، البته، غير از گروھھای . تربيت می کنند) تک تيرانداز(عنوان چريک شھری و تيرانداز ماھر ه تعدادی را نيز ب

  .تروريستی است

  . کشور ھدف انتخاب می شود

  . در پايتخت کشور تعيين می شوديک محل پر رفت و آمد، معموالً 

  . نفری خوب آموزش ديده وارد صحنه می کنند١۵ - ١٠يک گروه کوچک 

  .تک تيراندازان در اطراف محل مشخص شده جاسازی می شوند

يده، باالی سر می گيرند و  نفره پالکاتھا و پارچه نوشته ھای آماده را ناگھان از زير لباس خود بيرون کش١۵ -١٠گروه 

  ...»آزادی«: مثالً . در ميان عابران شعار می دھند

  . ناراضی از رژيم حاکم، ھاج و واج در اطراف آنھا ازدحام می کنندعابران بی خبر از ھمه چيز و از ھمه جا و معموالً 

ند، تک تيراندازان چند نفری که نيروھای انتظامی برای اطالع از چند و چون ازدحام، به محل تجمع نزديک شد ھمين

  .را ھدف قرار می دھند

» آسمانی«خصوص، وقتی اگر شاھد کشته شدن باشند، يک بالی ه ازدحام ناگھانی مردم، خالف تجمعات سازمانيافته، ب

  .ل استوغير قابل کنتر

  .ی وارد عمل می شودئسپس، ناتوی رسانه 

در فالن کشور، فالن رژيم ! که بلی:  گوش جھانيان را کر می کندلم ھای شبيه سازی شدهاکاذيب، فبا اخبار جعلی، نشر 

  .خاک و خون کشيده را ب» اعتراض مسالمت آميز مردم» «ديکتاتور«يا فالن 

  .دقايقی بعد به سراسر کشور می رسد» سرکوب اعتراض مسالمت آميز مردم«خبر 

وارد » حقوق بشر« امپرياليستی با ادعای دفاع از ويژه، دولتھایه پس از اين، سياستمداران و مقامات رسمی دولتھا، ب

  ...معرکه می شوند

  .اتفاق می افتد آنچه که نبايد اتفاق می افتاد. »خر بيار و باقلی بار کن«حاال، 

 در جمھوريھای اتحاد شوروی و کشورھای اروپای شرقی، کمی بعد در ٨٠ۀاين روش، در اواخر سالھای دھ

  .کار بسته شده  و سوريه نيز بااين اواخر حداقل در ليبيدر . يوگسالوی از آزمون گذشت

.  يوگسالوی شبيه بودۀ روز٧٢ کمی متفاوت از سوريه و بيشتر به ايجاد آشوب و بمباران االبته، روش مداخله در ليبي

نھا، خصوص، آنگلوساکسوه که رژيم قذافی در اثر سالھا تھديد و شانتاژ رژيمھای غربی، ب در اين کشور، پس از آن

مريکا تحويل داد، ا در يک کشتی به امپرياليسم ٢٠٠۵ی خود را تعطيل کرد و تکنولوژی آن را در سال ئ ھسته ۀبرنام

.  در نزديکی بنغازی تأسيس کردادر شرق ليبي» القاعده«سازمان سيا يک پايگاه برای آموزش و تربيت تروريستھای 

حرکت درآمدند و سپس امپرياليستھای ه ب» امعترضان مسالمت جوی ليبي« شبه نظاميان ھمين پايگاه به حمايت از ءابتدا

 ايجاد ۀرا مورد حمله قرار دھد، طرح قطعنام» القاعده« پايگاه ای ليبيئکه نيروی ھوا مريکا و اروپا با احتياط از اينا

 شورای ۀکه مرکب قطعنام ی امنيت سازمان ملل بردند و قبل از آن را به شوراادر آسمان ليبي» پرواز ممنوع «ۀمنطق

اين توحش امپرياليستھا در حالی روی داد که .  را از ھوا و دريا آغاز کردنداامنيت خشک شود، بمباران شھرھای ليبي

  .ابود نه بمباران ليبي» پرواز ممنوع «ۀ شورای امنيت سازمان ملل ناظر بر ايجاد منطقۀقطعنام
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  .کار بسته شده ھم ب» انقالبھای رنگی« روش مداخله در ھمه ھمين

ول می داند، ؤمسکه، ھر کسی که خود را در قبال امنيت جانی انسان و استقالل و ترقی کشورھا   منطقی گفتار اينۀنتيج

از مشارکت  آن را به توده ھای ستمديده توضيح دھد و آنھا را ۀموظف است ماھيت امپرياليسم و روشھا و فنون مداخل

که  نفع امنيت خود آنھاست برای اينه زيرا اين، ھم ب. بر حذر دارد» ناگھانی«و » خودیه خودب«در ھر گونه تجمع 

ھدف تير تک تيراندازان مزدور قرار نگيرند و ھم به نفع ميھن شان که با گرفتار ساختن آن در آشوب و ھرج و مرج 

  .ی و فرھنگی آن را به يغما می بردطراحی شده، دارائی ھای مادی، معنوی، تاريخ

  : امپرياليسم رجوع کنيد به مقاالت زيرۀی بيشتر با روشھا و فنون مداخلئبرای آشنا

  :ــ مکانيزمھای تخريب اتحاد شوروی، بخش نخست١

pdf.Shorawy-Tajceiah-AMS-T-12/032812-Siasi/omc.afgazad.www://http  

  

  :ــ مکانيزمھای تخريب اتحاد شوروی، بخش دوم٢

pdf.2-Shorawy-Tajzeia-AMS-T-12/033112-Siasi/com.afgazad.www://http  

 

 :ت شوندهــ ترور ھداي٣

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelSotonNamehKarbaran_2007.php?id=668 

 : رسانه ھای جمعیۀواسطه  برای اغوای مردم بــ ده روش۴

www.eb1384.wordpress.com 

 :مريکا در مناقشات جھانیا امپرياليسم ۀــ تغيير مشی مداخله جويان۵

http://eshtrak.wordpress.com/2013/12/26/ 

 :دهــ در حسرت آين۶

http://kar-online.com/node/5746 

 :، تحريک می کند»رنگی«انجام انقالبات ه ــ چگونه غرب در جلو چشم ما توده ھا را ب٧

http://www.hafteh.de/?p=38386 

 :سوی ايران؟ه ــ کدام راه ب٨

http://www.hafteh.de/?p=19422 

  : ارمغان دمکراسی غربی-ــ قطع سر، تجاوز به عنف و آدمخواری٩

pdf.Anf-Ba-Tajawoz-Sar-Qata-Shiery-AM-T-071811/Siasi/com.afgazad.www://http  

 

  :ــ کارگردانان و تھيه کنندگان نمايش خونين در سوريه١٠

http://www.afgazad.com/Siasi-12/081112-T-AMS-Kaargardaanaan-Wa-Tahia-

Konendagaan.pdf 

  :مريکاا بنيان اقتصاد - ر و جنگالــ صادرات د١١

pdf.Jang-Wa-Dolar-Saaderaate-MSA-T-12/100312-Siasi/com.afgazad.www://http  

 

  :رالــ جنگ در سوريه و د١٢
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pdf.Dollar-Wa-Soria-Dar-Jang-AMS-T-13/092613-Siasi/com.afgazad.www://http  

 

  :نی از زبان شاھد عياــ جنگ ليبي١٣

pdf.Libya-Jange-Shery-AM-T-101711/Siasi/com.afgazad.www://http  

 

  :ميسيونرھای امپرياليسم: ــ سازمانھای غيردولتی١۴

pdf.Dawlaty-Ghaire-Haaye-Saazmaan-AMS-T-12/031512-Siasi/com.afgazad.www://http  

 

  :مريکا و توزيع آن بين بانکھاار از سوی بانک مرکزی ال تريليون د١۶ــ چاپ ١۵

pdf.Dollar-Trillion-16-Chaape-AMS-T-12/121212-Siasi/com.afgazad.www://http  

 

  :ــ باشگاه ضد انقالب١۶

pdf.Enqelaab-Zede-Baashgaah-yShier-T-060311/Siasi/com.afgazad.www://http  

 

 :در مولداوی» انقالب سبز«ــ ١٧

  : سالح تخريب جمعی-»الجزيره«ــ ١٨

 -Takhrieb-aaheSSal-Jazeera-Al-AMS-T-12/040312-Siasi/com.afgazad.www://http

pdf.Jamae  

 : باندريھا عليه اوکراين-لماناــ اتحاد ١٩

pdf.Bandrihaa-Alman-Etehad-AMS-T-2014/020914-Siaasy/com.afgazad.www://http  
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