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  لم جنگ طبقاتیف
  امريکا تاريخ مختصر و مھم -باشد بگذار زنذگی ات بخشی از مبارزه با ماشين استثمار سرمايه داری وحشی

اين جھان غارت شده .  جھانی است که از عدم تسکين استثمار توسط خشونت ديوانه وار امپرياليست رنج کشيده استاين

در .  ماست که بسياری از اقتصادھای مالی را غارت و نابود کرده استۀبا تحميل رژيم ھای رياضت سرمايه داری درند

نرال ھای آنھا، بانک ھای ج شاھان حاکم، شيوخ و يا ۀو و ارتش ھای وحشی، و رشپوليسحالی که پس از مسلح کردن 

ما سودھای حاصل را به جيب می زنند، صدھا ميليون ھا نفر انسان گرسنه، و محروم و کودکان در حال مرگ، به 

اين جمعيت انبوه مردم  از ھمه جا بی خبر، بی گناه، و فروتن، . خاطر قمار بازی کاالھای وال استريت قربانی شده اند

به سختی در رژيم ھای ديکتاتوری و استبدادی با ظلم و ستم وحشيانه زنده می مانند، که توسط ارتش ما پشتيبانی می 

 يکسره مرگبار ما به ۀی ساده مردم، نتيجه نيروی عظيم منھدم کنندئاين ميليون ھا کشته و معلول در جمعيت قبيله . شوند

اين ميراث  مخوف نفرت .  و پاکستان را مورد تجاوز خود قرار داده است خونينی است که عراق، افغانستان،ۀدنبال حمل

 ھا با شرارت ھژمونيسم ترسناک خود در ھر گوشه از جھان به دست امريکائیو دشمنی، تحقير و ترس است، که 

 ھيچ .» است که ضمير انسان را آزمون می کندئیاين ھا دوران ھا«:ھمان گونه که تاماس پاين گفت ...آورده است

نبايد بگذاريم ماشين بی عدالتی . ما نمی توانيم نگران شانس يا نتيجه باشيم. اين مھم نيست. چيزی ما را ضمانت نمی کند

ما بايد با شجاعت با سيستم استبدادی . ما بايد با تمام نيروی اخالقی خود مخالف آن باشيم. بغلتد و ما را خرد و خمير کند

ما بايد جان خود را برکف گرفته  و در . و مردمش را نابود می کند به مقابله برخيزيم زمين، حيات آن ۀفاسد که کر

کابوس ماشين استثمار، نجابت بشريت را نابود کرده . به پا خيزيم) استثمار دولت سرمايه داری وحشی(مخالفت با آن 

 بگذار زنذگی ات بخشی از .ان يابداين بايد پاي. است، و شعور و خيانت غيرانسانی خونينش  بر ما شکوفه داده است

 .مبارزه با ماشين استثمار سرمايه داری وحشی باشد

***  

  

اجازه بدھيد به خاطر . ترجمه را برای ليست تماس خود ارسال نمائيد، تا مانند ويروسی واگير شود/ لطفا اين ويدئو

 دومين رئيس – جان آدامز -» فظ کردآزادی را نمی توان بدون ترويج دانش عمومی در ميان مردم ح«: بياوريم که

 ).١٨٠١-١٧٩٧( امريکاجمھور 
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  .حال اولين روز از آغاز يک شروع جديد است

  !ھر کدام از ما بايد به ياری يک نفر  برسد، و ھر يک نفر، به کس ديگری آموزش دھد

را منحرف و تحريف می شرايطی است مرموز و غير ارادی که واقعيات عينی : کابوس و جنون از وابستگان يکديگرند

 ھا امريکائیچنان چه . انسان می تواند پس از کابوس بيدار شود؛ اما راھی برای فرار از جنون وجود ندارد. کند

  . دوران ماستۀال عمدؤبخواھند در کدام يک از دو شرايط زندگی، س

شوی مغزی  و وز و کلک، شست ساختگی، با دکترين دۀ سال، با تحميل و حفظ  يک افسانصد ھا به مدت دوامريکائی

. ل مطلق خود را بر جسم و روان، حسن نيت، و جھل و اعتبار شھروندان خود بنا می کنندونخبگان مالی کنتر: شده اند

   . می کندکنترول را امريکاًحال کامال روشن شده است که اين ديکتاتوری شرکت ھای بزرگ است که 

وقتی که با اطمينان تأسيس شد، بردگی . سل کشی مردم بومی آن شروع کرد پرجمعيت و نۀ با حمله به يک قارامريکا

 .نژاد ديگری را بر آن پايگاه پيوند زد

کشور مستقل ناميد و در سندی بزرگوارانه، برابری تمام انسان ھا را / خود را يک ملتامريکابا استحکام آن دو رکن، 

  . ياد ماندنی استه ب ۀ، آن عمل رياکارانامريکا ۀآغاز افسان. اعالم کرد

**********  

و اھداف مرکزی آن قانون، دفاع از .  در نظر گرفته شدامريکائیيک قانون اساسی نوشته شد که به عنوان کتاب مقدس 

ياھای خلق کنندگانش ؤ دو تعھد، فراتر از وحشی ترين رو ھر.  ی استئمالکيت خصوصی و سرکوب دمکراسی توده 

  .به واقعيت پيوسته است

 حاکم در ۀگامی که خواست اليگارشی موجود در قانون تأمين شد و مردم بومی در مقياسی بزرگ نابود شدند، طبقھن

، قدرت و ثروت خود را به طور فوق العاده ای افزايش داد، و از دولت تا حد ابزاری برای مزايای بھره ١٩قرن 

  .برداری شرکت ھای بزرگ خود استفاده کرد

 نظامی ۀ حکومت خود، فراتر از قاره، شروع به استفادۀ محسوس پول خود، جھت گسترش سلطنخبگان مالی با قدرت

به مناطق، سرزمين ھا، جزاير، و به مجموعه ای از کشور ھای ديگر حمله بردند، آن ھا را ضميمه، و به . نمودند

  . لط يافتندتصرف کامل خود در آوردند، مردم آن ھا را شکست داده و سرکوب کردند، و بر آنھا تس

، مانند ھر مردمی، نياز به اين باور دارند که ھر چيزی که نخبگان حاکم به نام امريکا که مردم معمولی ئیاز آنجا

ًکشور خود به عھده می گيرد، ضرورتا بايد خيرخواھانه باشد، در ھدف سخاوتمند و در واقع توجيه شده باشد، بايد /ملت

  . ی خلق می شدئی ريشه برای گسترش امپرياليستی، افسانه ا

 و از طريق قدرت شکست   ھا به يک بيابان مخوف مملو از وحشيان بی خدا آمده بودندامريکائیبنيان افسانه اين بود که 

ه  پر برکت آن ھا را بۀناپذير شخصيت و خلوص نيت خود، اين سرزمين را رام کرد و بزرگوارانه حق تصرف خان

  .دست آورد

نتيجه استنباط فرعی . زمينی، تفسيری برای توجيه و تجليل از امپرياليسم صيقل داده شده بوددر عصر گسترش فرا سر

 نمی تواند خشونت استعماری را ناديده بگيرد، اما موظف به سرنوشت آشکاری بود که ما را امريکاجديد آن بود که 

و ستم و درد و رنج را ايجاد کرد،  که حکومت استبدادی، ظلم ئی خود کرد، تا ھر جاۀمنجر به متمدن ساختن قار

  .مأموريت خودمان را در تاريکی وحشيانه به پيش ببريم
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ً ملی که کامال وفاداری مردم را به دولت خود پيوند دھد، بايد اکسيری قدرتمند و دقيق باشد که حس اعتماد به ۀيک افسان

گسترش آغاز آرزوی خود برتری سپس سياست ملی ظاھر شود که . خود آن مردم را بزرگ کند و ترفيع دھد

  . ی برای يک غرور توجيه شده به سوی اين جھان کم تر باشدئشھروندان، و پايه 

ی نوع دوست و قھرمان خيرخواه، توسط قدرت نخبگان سياسی و مالی شکل گرفته و امريکاداستان ساده و قدرتمند 

رتری نژادی تزريق شده اند، در پشت شرکت ھای  بۀ ھا که با يک حس عميق و غرور ظالمانامريکائی. حفظ شده است

 ھای طبيعت جنگ صليبی شبه مذھبی ئیسرمايه گذاری مختلف امپرياليستی بسيج شده اند،  که دارای تمام ماجراجو

  .دست می آورده در اين راه امپرياليسم سيری ناپذير، ظاھر اخالقی کامل يک قياس منطقی را ب. است

**********  

ً از وحشتی که تقريبا شرکای سرمايه دار خود امريکاسرمايه داری . دوم، جھان دوباره پيکره بندی شدبا جنگ جھانی 

لمان نازی نصيب اتحاد ااگر چه بزرگترين ويرانی ناشی از تجاوزات . را نابود کرده بود، به نحوی احسن پديد آمد

گ برخاست و به عنوان يک قدرت جھانی به جماھير شوروی شد، اما شوروی به گونه ای شگفت انگيز از خاکستر جن

  .   تبديل گشتامريکاحريفی پيشتاز با 

 سرمايه ۀ بود که اساس فلسفامريکا ۀکمونيسم شوروی تھديدی مستقيم به سلط:.  نه رقابتی، بلکه سيستميک بودتقابلاين 

رکس و لنين داشت، که به ذات انقالبی ما کمونيسم شوروی ريشه در تئوری. داری درنده خوی را قاطعانه رد می کرد

شيطانی سرمايه داری، ھيوالی نابرابری و بی عدالتی آشکاری حمله می برد، که با داللی و سفته بازی، استثمار و تقلب 

  .و آن انقالب جھانی را تا پايان ترويج و ارتقاء می داد. بدتر شده بود، و جھان را نابود می ساخت

حال، به جای اين که مداخله .  داشتامريکائی ۀ در جنگ سرد نياز به پااليش بيشتر افسان مستقيم ابر قدرت ھاۀاين مقابل

 را با اجبار نيازمند القاء عدالت و دمکراسی اخالقی کند، امريکابه سادگی در موقعيتی باشد که استبداد يا ستمگری 

به طور » مايه گذاری و بازار آزادسر« بايد تبديل به سپر و سنگر سيستم سرمايه داری مقدسی می شد که امريکا

  . سحرآميز و فزاينده ای با دمکراسی شناخته شود و بتوان به ھمان اندازه از آن دفاع نمود

اين نسخه در سراسر جھان، از طريق بسياری تقابل ھای جايگزين در دوران تخريب متقابل مطمئن و نجات، حتی در 

شوروی ادامه داشت، و به عنوان جريان تبليغات ھميشگی، شديدتر و افتضاح جنگ ويتنام، تا سقوط اتحاد جماھير 

 ھا در راديو و تلويزيون در معرض رگبار بی امان ميھن پرستی بيش از حد ھدف قرار امريکائی. فراگير، و غالب بود

، امريکا  الھی است و از شجاعت خود تعريف کردن ، سخاوت و نجابتۀ يک دادامريکامی گرفتند، که برتری اخالقی 

  .  ناپذير آن بودتقابلاثباتی 

باقی » تنھا ابرقدرت در جھان تک قطبی« را با اصطالح خود، به عنوان امريکاانفجار درونی اتحاد جماھير شوروی، 

ً احتماال چين در –اثر عملی نداشتن دشمن روز قيامت .  نگشتامريکائی ۀولی باز ھم، منجر به تقليل تبليغ افسان. گذارد

.   با افزايش عنصر خود خالصی، خود شيفتگی مغرورانه لبريز شده بود-ان نمی توانست نقشی داشته باشد آن زم

از دست ھيوالی ارتداد شناخته نمی شد؛ حال، به موجب اعتراف جھانی » جھان آزاد« ديگر تنھا برای دفاع از امريکا

  .ر منافع، و برای سود کشور ھای کوچک تر شد آن شدن دپوليسفرخنده، نيازمند نظارت و » ئیگراءاستثنا«خود، 

**********  

  . »ًو قدرت مطلق، کامال فاسد می کند«، »قدرت، فاسد می کند«:لورد ماھان گفت
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 به وجود آورد که امريکا از ھم پاشيد، حسی در درون نخبگان قدرت امريکا تعادل به قدرت ۀوقتی که تنھا رقيب و وزن

 تسلط  يابد و آن را به طور ًر تاريخ، برای يک کشور به وجود آمده تا بر کل جھان کامالاين فرصت، برای اولين بار د

  . کندکنترولثر، ؤم

 منافع سرمايه ۀ سياستی ساخته شده توسط کادر راستگرای اصلی بازيگران سياسی که نمايندۀاين اجماع دريک بياني

اين مانيفيست پيروزی طرحی برای دسترسی . از شده است ابرامريکا قرن جديد ۀداری شرکتھای بزرگ اند به نام پروژ

 منابع ضروری و مواد خام در سراسر جھان پايه ريزی کرد، تا به زور ارتش، اجرای تسلط کنترول و امريکامطلق 

  .کامل را ضمانت کند

ی شتاب و اصل  جنگ سرد، نيروۀًکامال غير منتظر» پيروزی«اصطالح ه ، که به نظر می رسيد در بامريکائی ۀافسان

انگيختن خود را از دست داده است، حال با يک دفاع کمتر و واکنش ذاتی، و با توجه به شعاع درخشان و زنگار يک 

  . و ماھری، و مأموريت امپرياليستی، دوباره نيرو گرفته استئیحقيقت، برای اولين بار، با خود مدعا

 ماشين برای راه اندازی انفجار در ۀ قابل تصور، و ماشبر برج ھای دوقلو، تحريکی غير) ٢٠٠١تمبر سپ١١ (ۀحمل

  .تالش برای تحميل مدل امپرياليستی در عمل بر روی جھان بود

**********  

ر و دھا الپس از يک دھه اتالف تريليون ھا د. ستامريکا ترين شکست در تاريخ  رويداد ناگوار ئیاين بدون شک تماشا

 اساسی تر و ۀ غارت داخلی ملت ما، و رکود اقتصادی ناشی از آن ضربۀکنند، ورشکستگی خيره امريکائیھزار جان 

 چيزی برای نشان دادن جھت سرھم بندی حماقت امريکاامپرياليسم . خرابتر از رکورد بزرگ مشخص شده است

چ پايانی  و پاکستان، بدون ھي نافرجام غرور و گستاخی بيش از حد خود ندارد، اما حوادث روشن در عراق، افغانستان

  .در جلوی ديد ما قرار دارد

 را بر وفاداری مردم نگه می دارد، تنھا منجر به امريکائی ۀمنصف می تواند بگويد که ھيپنوتيزمی که افسان يک ناظر

اين امر .  و فاجعه شده است، و جريانی مستقيم به رکود امپرياليستی اجتناب ناپذير و ويرانی تنظيم کرده استئیرسوا

. طور کامل اشتباه می کنده  بر ھر مبنای منطقی غيرقابل بحث باشد، اما اين امر، انگيزه و ھدف افسانه را بمی تواند

اين :  ھرگز نه برای خدمت به منافع کشور و نه در جھت منافع مردم ما  در نظر گرفته نشده استامريکائی ۀافسان

اين خدمت را به . وجود آمده استه  مالی حاکم بۀاز طبقًافسانه صرفا برای پشتيبانی وتقويت، سپر حفاظت، و تمجيد 

گونه ای با موفقيتی شگفت انگيز و ناگسستنی انجام داده است، به گونه ای که افکار ما را از روزھای گذشته گيچ می 

  . کند

  –ت افغانستان و پاکستان جھت غنی ساختن استبداد شرکت ھای بزرگ بوده اس  جنگ ھای عراق،ۀغارت عظيم بودج

و به اين دليل است که وضع،  بر مبنای قياس منحصر به فرد خود، بدون ھيچ چيز مقايسه جزئی به وقاحت آشکار آن، 

  .در کل تاريخ  طوالنی جنگ چنين شده است

ار ر ماليات توليد شده بدھد که ناپديد و بخالنه پنتاگون و نه ھيچ شاخه ای از دولت نمی تواند ھيچ حسابی از ميلياردھا د

اما فراتر از تورم ظالمانه، نبايد شک داشت، ھر کدام از قراردادھای بدون مناقصه واگذار شده به . شد و به ھوا رفت

 خود، اکثر پول ھا را به سادگی به صورت حجيم، از طريق، يا به ۀشرکت ھای بزرگ سوگلی با تضمين سود مضحکان

، ًاحتماال... تخته ھای چوبی بسيار بزرگ را /خی از آنھا در پالت رغم ارتش و توزيع در ميان دزدھا و ھمدستانشان، بر

  . برای راحتی خود، به سرقت برده اند

**********  
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در حالی که سرقت عمده فروشی قرار بود تحت نظارت ارتش در خارج از کشور باشد، در داخل کشور استبداد شرکت 

 غيرقابل نفوذ برای توليد پول، به ھيچ گونه منبع اقتصادی ۀھای بزرگ با مجموعه ای کامل از دستگاه ھای پيچيد

  . سازنده و يا نتيجه ای منجر نگرديد

طبق آن حساب و کتاب، کاھش ھزينه ھای توليد، مقدار سود . تنھا نيروی محرکه و ھدف سرمايه داری، کسب سود است

می که ھزينه ھای توليد نزديک صفر باشد، اين منحر به اين نتيجه گيری روشن می گردد که ھنگا. را افزايش می دھد

  .سود به حداکثر می رسد

شرکت ھای بزرگ، که برای بھينه سازی فرصت . در تئوری سرمايه داری ھيچ قانونی برای انسان دوستی وجود ندارد

، ولی آن وجود آمده اند، در اصل نيازش برای به کار انداختن به نفع عموم بوده کسب و کار از طريق تخصص کارآمد ب

  . ًقانون با زيرکی و ماھرانه، سريعا به فراموشی سپرده شد

 و دادگاه ھا، مانند کنگره،   ھمواره انباشت ثروت شرکت ھای بزرگ را در نظر می گيردامريکاقانون دادگاه ھای 

ش مالی جھت استثمار  ايجاد شده بود تا پوششی برای اليگارامريکائی ۀافسان. برای خدمت به منافع پولدارھا وجود دارند

 قضائيه پيوسته در حکم دادن به نفع شرکت ھای بزرگ عليه مردم ھمکاری داشته ۀ و قو کشور و شھروندان ارائه دھد

  .است

 ءاعطا» متشخص«در واقع، بدون حتی ترديد در قانون، ديوان عالی کشور مدت ھا قبل به شرکت ھای بزرگ لقب 

به صورتی که اين تعبير مضحکه رخ داده است . ا تحت قانون اساسی ما قرار داردکرده است، که با تمام حقوق انسان ھ

 نشان می دھد که دادگاه ترجيج داد که اين انحراف عمدی  روشن – محصول ضمنی ال ابالی مرتبط با اين مورد –

ريسک کند، که  ئیمين اصالح قانونی را به عنوان فرضی بررسی نشده شخصيت حقوقی دھد، تا با يک آزمون نھا١۴

   .بدون شک با خشم خشونت آميز عمومی منجرشود

 ۀبا توجه به تبانی کنگره و دادگاه ھا در تأمين آسيب ناپذيری حقوقی استبداد شرکت ھای بزرگ و اين اصل که تنھا وظيف

 دالالن بزرگ، شرکت ھای ۀشرکت ھای بزرگ کسب حداکثر سود است، جای تعجب نيست که بانک ھای غول، خان

 و آژانس ھای اعتباری که تظاھر می کنند کار خود را تضمين ئی طالۀ غول پيکر مختلط، صندوق ھای حصار  شدۀبيم

نتيجه اش سقوط بازار در . می کنند، ھمه در تقلب گسترده و سيستماتيک و فريب و فقط برای اين مقصود درگير ھستند

بزرگ ترين بانک ھا، خانه ھای سرمايه گذاری، وشرکت  ۀ، رکود اقتصادی، نجات بی سابقه و خيره کنند٢٠٠٨سال 

  .....ی بازار آزادئبه اين می گويند دست نامر. ن بودرھای ماليات دھندگاالھای بيمه و اعتبارات مختلط با د

**********  

 مھيبی  در دھه ھای گذشته دو مگا روند مرتبط ديده شده است، که ھر دو اثراتامريکاژئوپوليتيک ) ماشين(در ھنرور

اول، آن چيزی که باور دارد که جھان در مقياس بزرگ در آن توسط يک سری .  داشته استامريکائی ۀبر قدرت افسان

 رو به رو شده، که باعث فرسايش اثربخشی آن در ئیاز فاجعه ھای ابلھانه وشکست ھای برگشت ناپذير نظامی و باليا

 ۀتالش ھای ناپخته فزاينده ای برای تقويت قدرت رو به کاھش افساندوم، در پاسخ به اين، دولت . کشور شده است/خانه

، با تحميل روش ھای استبدادی نظارت، تا درجه ای بی سابقه در گستره و مقياس، تھديد و فشار بر مردم )امريکائی(

  .امريکا تحميل کرده است

ی وحشی پوليس با طرز فکر دولت ٢٠٠١ سپتامبر ١١ امنيت داخلی که از ئیتمام سر و صدا ھای دستگاه قرون وسطا

مانند يک قارچ سمی بزرگ رشد کرده است؛ قانون ميھن پرستی نفرت انگيز را با تخريب منشور حقوق خود؛ با فانتزی 

ی شرکت ھای بزرگ، و با دلقک ھا و آدم ھای درنده خوی ئو بر مبنای  ترور نامشخص بی پايان فاحشه ھای رسانه 
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تمام اين ظلم ھا، تالش سرکوبگر  کوششی ھمه جانبه :  و خشم ناآگاھانه را  به پيش می برندخود، ترس شديد غيرمنطقی

  . ھا از علل واقعی آسيب، و سرکوب استامريکائیبرای منحرف ساختن 

 اکنون به طور کامل و غيرقابل جبرانی با تمام منافذش ورم کرده است و بافت امريکائی ۀو ھنوز، حتی با آن که افسان

 ھايش به طور اثبات پذيری آشکار شده است، باز ھم فريب و تقلب که ھمواره بوده است، به نحوی محسوس خود دروغ

 ھا که ھويت آنھا امريکائیواقعيت غم انگيز آن است، که برای اکثر .  چسبانيده استامريکا بزرگی از مردم ۀرا بر تود

گره خورده است، به اين معنی است که باور نداشتن به اين افسانه طور کامل  ه بسيار عميق و ب) ئیاکمريا(با اين افسانه 

  .ال بردن خودشانؤيعنی به زير س

**********  

 خود زندگی می کند، در حالی که طوفان ھای ۀ مرده است، ولی ھنوز با حالت مردامريکائیبنابراين با آن که افسانه 

رھای عظيم است و رعد و برق خود را در برابر ما و در مشرف فاجعه اجتماعی، اقتصادی و زيست محيطی، آبستن اب

 زندانی ۀ سياه ما بنا کرده اند و به طرز وحشيانه ای قمار اقتصادی ما را می پوشانند، ولی بدھکاران ورشکستۀ آيندۀلوح

  .تمرين می کنند)  م- جاپانینوعی رقص ( ما، رقص ارواح را در بازی دمکراسی کابوکی ۀجامع

 ھا مبھم و تيره است؟ چه چيزی بيرون و فراتر از امريکائیطور ناقص برای ه  مرده  که ھنوز بۀسانو چيست آن اف

رای  ژنده پوش را بۀديوار مبھم متزلزل، فريب و عدم صداقت وجود دارد؟ آن وحشت چيست که آن جنس بنجل، افسان

  ثر پنھان کرده است؟ؤمدتی طوالنی و به گونه ای م

اين جھان غارت شده . عدم تسکين استثمار توسط خشونت ديوانه وار امپرياليست رنج کشيده استاين جھانی است که از 

در .  ماست که بسياری از اقتصادھای مالی را غارت و نابود کرده استۀبا تحميل رژيم ھای رياضت سرمايه داری درند

نرال ھای آنھا، بانک ھای جوخ و يا  شاھان حاکم، شيۀ و ارتش ھای وحشی، و رشوپوليسحالی که پس از مسلح کردن 

ما سودھای حاصل را به جيب می زنند، صدھا ميليون ھا نفر انسان گرسنه، و محروم و کودکان در حال مرگ، به 

اين جمعيت انبوه مردم  از ھمه جا بی خبر، بی گناه، و فروتن، . خاطر قمار بازی کاالھای وال استريت قربانی شده اند

ای ديکتاتوری و استبدادی با ظلم و ستم وحشيانه زنده می مانند، که توسط ارتش ما پشتيبانی می به سختی در رژيم ھ

 يکسره مرگبار ما به ۀی ساده مردم، نتيجه نيروی عظيم منھدم کنندئاين ميليون ھا کشته و معلول در جمعيت قبيله . شوند

اين ميراث  مخوف نفرت . د تجاوز خود قرار داده است خونينی است که عراق، افغانستان، و پاکستان را مورۀدنبال حمل

 ھا با شرارت ھژمونيسم ترسناک خود در ھر گوشه از جھان به دست امريکائیو دشمنی، تحقير و ترس است، که 

  ...آورده است

يک پری  ھا در کشور، در پنھان کردن خودمان در ارادت خود  به گمراه کردن افسانه ای که مانند امريکائیو چرا ما 

  به خواب ما آمده است تا روح ما را تسکين دھد، بسيار ھمدست  ھستيم؟

در اين جا ميليون ھا نفر از ما بدون کار و بدون ھيچ اميدی در ميانسالی ھستيم که کار و خانه ھايمان توسط ماشين 

زوال، ويران شده و در آتش در اين جا شھرھا در حال فرسايش و رو به .  وال استريت بلعيده شده استۀدروغ بی عاطف

در اين جا بسياری از شھرھا  و شھرستان ھا با صنايع بسته شده و کارخانه ھا . سوخته و به آشغال تبديل و نابود شده اند

در اين جا مدارس دولتی ما زوال يافته و از ھم پاشيده، . به حال خود رھا شده و يا برچيده و به خارج حمل شده اند

 حمل و نقل عمومی ما تحميل می شود، زيرساخت ۀای ما ورشکسته اند، ماليات سنگين بر سيستم کھناياالت و بخش ھ

 غير کافی مراقبت ھای ۀ زندان ھای ما غيرمنطقی و مملو از زندانی است، فاجعۀما منسوخ و منحل شده، مجموع
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اختيار ما، آماده برای استفاده ی، مسلح و صاحب پوليسپزشکی  و مجازات ما، و بيش از ھمه، ماشين سرکوب دولت 

  . استامريکاعليه خود مردم 

**********  

کشور می توانيم از اين کابوس /ال بزرگ اين است که آيا ما به عنوان يک ملتؤحال س.  است که ما رسيده ايمئیاين  جا

حفظ دروغ و سازه ھای طوالنی تاريخی بيدار شويم و چشم انداز وحشتناک و ھيجان انگيز را در واقعيت روشن بدون 

نادرست در جمع مردم فريب خورده و بی حرمت ببينيم، و يا، آيا دروغ را باطنی کرده ايم و به آن اندازه ای رسانده ايم 

  که به يک بيماری تبديل کرده ايم، که منجر به يک جنون حيوانی و کامل شده است؟

 در حمله به مکزيک، به ضمير خود بی احترامی امريکات ، ھنری ديويد توريو، به خاطر بی عدالتی دول١٨۴۶در سال 

بعدھا، مقاله ای تحت عنوان . کرد، به آن اقدام دولت اعتراض نمود و بدين منظور برای اعتقادات خود به زندان رفت

ی عليه اگر بی عدالتی با چنين طبيعتی نيازمند آن است که شما عامل اين بی عدالت«:نافرمانی مدنی نوشت و اين را گفت

  .»  از مبارزه در متوقف ساختن اين ماشين باشدئیبگذار زندگی ات جز. ديگران باشيد، من می گويم، قانون را بشکن

حتی شروع شورش آشکار عليه قدرت .  ترسناک خواھد بودتقابلی غول، امريکائی ۀتالش برای شکستن طلسم افسان

. لی بيشتر از مخالفت و انصراف و اعالن رسمی استدولت امنيت ملی نيازمند شجاعت برای مواجه شدن و خي

ی پاسخ پوليس حتی به صلح آميز ترين و با انضباط ترين اعتراض با چيزی کم تر از سرکوب سخت امريکاامپرياليسم 

  .نخواھد داد، و سطح مجازات در رابطه با دامنه و جديت اقدام انجام شده افرايش خواھد يافت

رويدادھای توده ای سازمان يافته، زمانی که رخ دھد، کل دستگاه . ارد و بی فايده استاعتراض کوچک اثر مھمی ند

 از ئیجز آنھاه  ھا، بامريکائی. امنيت ملی دولت به شدت و به طور وحشيانه ای تحريک شده را بر خود جلب می کند

 ئیآن ھا. يا سرکوب نظامی ندارند پوليس محروم که اين شرايط را احساس کرده اند، ھيچ تجربه ای با خشونت ۀما طبق

 خود ۀکه مرتکب نافرمانی مسالمت آميز، اولين و بی گناه ترين تاکتيک اعتراض جدی  شوند، به سرعت متوجه ھزين

در دولت امنيت ملی که تمام قوانين و مقررات دفاعی مفروض برای جلوگيری از . خواھند شد که چگونه کار می کند

 ۀ سابقۀ در نتيجامريکادر . کن و برداشته می شود، ھر کاری که دولت می کند قانونی است  مردم ريشه ۀسوء استفاد

  . حاکم خود، ما به چنين حدی رسيده ايمۀ و طبق طوالنی دکترين خود در خدمت به نخبگان مالی

ی با احترام، در  انسانی و زندگۀ عادالنه تری، جامعۀ ھا، برای ساختن جامعامريکائیاگر جھت رسيدن به آزادی برای 

در » روند دمکراتيک«اصطالح ه  ما شاھد حماقت بۀسرمايه داری ھيچ چشم انداز رفرم يا بھبودی نيست و تاکنون ھم

  . عمل برای نسل ھا بوده ايم، پس نيازمند ترک کامل سيستم وحشی سرمايه داری ھستيم

 ترسناک خود است، و ۀحوالت ناگھانی و عمد بحرانی در تاريخ و تۀ در حال نزديک شدن به بزرگ ترين نقطامريکا

اگر  که نمی توانيم، در تسلط در اين بازی، به پا خيزيم تا .  خواھد کردتعيين کشورمان را ۀوقتی اين اتفاق بيفتد، آيند

ماشين بی عاطفه، بی فکر، و بی روح امپرياليستی سرمايه داری وحشی را رد کنيم، ما محکوم به يک حکم فاشيستی و 

و شايد ھم    خواھيم بود که در آن انسان ھا بيشتر در مالکيت دولت، و واحدھای توليدی يا خدمات ھستندکنترولشت وح

  .نه تنھا آن، بلکه شايد در آن جھان قدرتمند، جمعيت اضافی حذف شود

. لحظه مادرگير نبوده ايمما حتی شکست نخورده ايم برای اين که تا اين . ما بازنده نيستيم. آن پايان اجتناب ناپذير نيست

ما اجازه داده . استه ايم تا از انسانيت خود دفاع کنيمپا نخه ما ب. وليت خود عمل نکرده ايمؤما به عنوان انسان ھا به مس

  .ايم تا بر ما حکومت کنند
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اسپانيا، در مصر و .  انسان ھا شنيده و احساس می شودۀدر سراسر جھان، رعد و برق نارضايتی گسترده و بی انداز

فريقا، خشم مشروع انسانيت، خود را ای التين، خاور دور و امريکااردن و پونان، عراق و سودان، افغانستان و ايرلند، 

، مانند پشه ای منجمد در امريکاو اينجا، در .  سرمايه داری وحشی و خشونت نمايندگانش بيان می کنندۀعليه دست کشند

دام افتاده و محصور شده ا يم، و خشم مردم عميق، ه تی، مدت زيادی است که بعنبر در مذھب دروغين بت پرستی دول

  .گسترده و رو به رشد است

اين ھا «:ھمان گونه که تاماس پاين گفت. مند و دلواپس رھبری ھستنده  مربوط است که می دانند و عالقئیاين به آنھا

ما نمی توانيم . اين مھم نيست. ما را ضمانت نمی کندھيچ چيزی . » است که ضمير انسان را آزمون می کندئیدوران ھا

ما بايد با تمام نيروی اخالقی . نبايد بگذاريم ماشين بی عدالتی بغلتد و ما را خرد و خمير کند. نگران شانس يا نتيجه باشيم

 نابود می کند به  زمين، حيات آن و مردمش راۀما بايد با شجاعت با سيستم استبدادی فاسد که کر. خود مخالف آن باشيم

  .به پا خيزيم) استثمار دولت سرمايه داری وحشی(ما بايد جان خود را برکف گرفته  و در مخالفت با آن . مقابله برخيزيم

کابوس ماشين استثمار، نجابت بشريت را نابود کرده است، و شعور و خيانت غيرانسانی خونينش  بر ما شکوفه داده 

  .اين بايد پايان يابد. است

  .ال بگذار زنذگی ات بخشی از مبارزه با ماشين استثمار سرمايه داری وحشی باشدح

  پايان

  :برگردانده شده از

Let Your Life Be a Friction to Stop the Machine  

art/info.informationclearinghouse.www://http  

   

  لم جنگ طبقاتیو يا سايت ف

htm.30620ClassWarFilmsicle/user/com.youtube.www://https  

  آمادور نويدی: برگردان

https://www.youtube.com/watch?v=N2Xh5eN2fXY 

 

 
 


