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    ٢٠١۶ اگست ٢٧

 

  امريکا زندانبان خلقھای دربندامپرياليسم 
استم اين تذکر را به مثابۀ افزوده تقديم شما  خوانندگان را ترجمه نمودم، در آغاز می خو" بازھم برده داری"وقتی مطلب 

، باعث از جانب ديگر نھايت گرامی نمايم؛ مگر طوالنی شدن افزوده از يک جانب و مشورۀ يکی از ويراستاران پورتال

  .گرديد تا آن را با اندکی دستکاری به حيث مضمون مستقلی تقديم بدارم، اميد مورد قبول قرار گيرد

زندگانی خود را عقب سلولھای " امريکا"ليون انسان در کشور امپرياليستی ي م٢.٢ ظرداشت اين که بيش از  بادر ن

، ھر انسان خردمندی می تواند حکم  ھيچ کشور ديگر در جھان تا اين حد زندانی ندارددر حالی کهزندان می گذرانند، 

تنھا ه زندانيان در امريکا ن. " ی امريکا می باشدفرھنگ زندان يکی از بزرگترين اقالم صادارات"صادر نمايد که 

زندگانی خود را عقب سلول ھای زندان می گذرانند بلکه به حيث برده ھا از نيروی کار آنھا در زندانھای صنعتی پر 

 زياد" امريکا"ھر قدر که تعداد زندانيان در زندانھای . شودمنفعت دولتی و ھمچنان زندانھای شخصی بھره برداری می 

 .شود به ھمان اندازه به نفع دولت و سرمايه داران است

که ما می دانيم، در سيستم سرمايه داری و کپيتاليستی، دولت است وحاکميت، استثماراست و غارت، چور است  طوری

  .و چپاول، زجر است و شکنجه، زندان است و زوالنه

 دارد، بلکه درکشورھای ديگر جھان ھم چه به صورت  تنھا در کشورخود زندانه ن" امريکا" قرار معلوم، امپرياليسم 

اين زندان . است" گوانتا نامو" زندان مشھورھاآناز رسمی و چه ھم مخفی زندانھای مخوفی را به وجود آورده، که يکی 

که  ازسالھاست که شکنجه گاه روحی و جسمی غير قابل تصور زندانيان بسته به زنجيرھای امپرياليسم است، بدون اين

 ۀامپرياليسم امريکا تا به امروز از دائر کردن محکم. ، به اثبات رسيده باشدبدان متھم شده اندجرمی را که متھمين 

که محکمۀ زندانيان دائر شود   امپرياليستھا خوب می دانند، در صورتی. استنظامی ويا جنگی در زمينه اباء ورزيده

لوم که خود آنھا مجرم شناخته شود، لذا دائر کردن محکمه را به ھيچ که زندانيان مجرم شناخته شوند چه مع قبل از اين

تا زمانی پا برجا باقی خواھد ماند، که زندانيان آن اسرار آنھا را " گوانتانامو"پس زندان .  صورت به نفع خود نمی دانند

  . با خود به گورستانھا ببرند

 آيا متھم، اثبات آن کهجھت  شود، به جرمی متھم ،معهکه يک فردی از افراد جا طبق قانون بين المللی در صورتی

، بايد محکمه دائر شود، تحقيقات صورت بگيرد و مطابق به آن متھم، يا مجرم شناخته می شود همرتکب جرم شده و يا ن
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" گوانتانامو" جنايتگستر، مسألۀ  زندانيان یعم امريکازو يا شريک جرم  و يا ھم بی گناه محسوب می شود، مگر به 

  .خارج از قانون و حقوق بين الملليست

 پا نموده ر سيستم غيرانسانی درزندان به علي١٩٧١ سالاگست ی ايالت نيويارک در "اتيکا"شورشی که زندانيان در 

به نظرمن اين زندانيان نيستند که جانوران ". ما انسانھا ھستيم نه جانوران وحشی"بودند، به آواز بلند می گفتند، که 

مانند  هجنايتکاران اعمال وحشيانه وبا امپرياليسم امريکا ومتحدينش است که اين به صراحت بايد گفت، بلکه ، اندوحشی 

  . جانوران وحشی، خلقھا را می درند و تکه و پارچه می کنند و به خاک و خون می کشند

 در کشور ھای افريقائی، شرق  غربیت ھایم، ديده می شود که تروريسياگرما به تاريخ سيستم کلونياليسم نظر بينداز

 کلونياليستھا مجبوربه انجام کارھای زارعميانه، آسيا و امريکائی التين انسانھا را مانند حيوان شکار می کردند و در م

در صورت سرپيچی ازکار و يا برآورده نساختن منافع آنھا طبق پالن وبه ھمين ترتيب به ده ھا دليل . نمودندشاقه می 

اين جانوران وحشی با دھشت .  درحق آنھا دريغ نمی کردندینوع جنايتاز انجام ھيچ  شده به جزا می ديگر، محکوم 

 اعمال هت نکند عليأ جره ایافگنی و کشت و کشتار، فضای ترس و رعب را طوری به وجود می آوردند تا ھيچ باشند

  . وحشيانه و ضد انسانی آنھا از خودعکس العمل نشان بدھد

ھمه بر عملکرد استعماری و امپرياليستی ...و" داعش"، "القاعده"، "طالب"اھد اوضاع ھستيم، اعمال که ما ش  طوری

از چند سال به اينسو انجام می دھند، گردن می برند، دست ... جناياتی را که طالب، القاعده، داعش و. استوار شده است

م تمام قاره ھای جھان را قتل کردند، شکنجه دادند، ، اروپائی ھا از قرن ھا مرد....قطع می کنند، شالق می زنند و 

  . تجاوز نمودند و بدن آنھا را قطعه قطعه نمودند

را پرورش دادند تا تولد  ی که خود تخمۀ آنئپس فجايعی را که اروپائيان قرن ھا انجام دادند، امروزتوسط ھيوالھا

د، و درھر جائی که بخواھند آنھا نو حال ھم زندگی می کنمی دارند گرديد، تعليم دادند، مسلح نمودند و تا امروز تمويل 

پروردگان خود به آن ادامه  را به جان مردم رھا می کنند، تا فجايعی را که خود قرنھا مرتکب شدند، امروزتوسط دست

  . دھند

را خلق ... ه و اين امريکا و غرب است که قادر ھستند طالب، القاعده، داعش، النصر. امپرياليسم امريکا مربی آنھاست

  کنند 

 اما با بيشرمی و بی حيائی، امروز امپرياليسم امريکا و کشورھای امپرياليسم ناتوئی، جھت فريب خلقھا، خود را به 

  .حيث قربانی و خصم گروه ھای تروريستی تجسم می دھند

ًا کامال در اختيار خود داشته اين ھردو می خواھند جھان ر. کلونياليسم و امپرياليسم ھر دو مرگبار ترين تروريسم اند

. عی آنھا را به غارت ببرند واز خلقھا به حيث برده، بھره برداری نماينديباشند، يعنی کشور ھا را تصرف کنند، منابع طب

 تحت ی چپاول گر و جنايتکار گل و گلستان است و برای خلقھای برای امپرياليستھافقط در آن ھنگام است که دنيا 

  .ار زندان است و زوالنهاستثمارو استعم

ليون انسان زندانيست، درکشور ما ي م٢.٢ خلقھای جھان به خصوص خلق امريکا بايد بدانند که اگر در کشورامريکا 

  ....و " ليبيا"، "سوريه"، "عراق"زندانيست و ھمچنان در کشور انسان ليون ي م٢٧افغانستان حدود 

  .زندان خلقھا مبدل نموده و خود زندانبان آنرا به " افغانستان"، "امريکا"دولت جنايتکار 
 

 
 


