
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶  دسمبر٠۴

  

  !نيست" ترمپ"به " آری"، "کلينتن"به " نه"

۴  

ً و احيانا اخالقی نه به تفاوت ھای شخصی" کلينتن"به جای " ترمپ"در قسمت ھای قبلی اين مختصر ديديم که انتخاب  

ارج از سيستم تا به جنگ سيستم امپرياليستی حاکم در اياالت متحدۀ خفردی بود " ترمپ"آنھا رابطه می گرفت و نه ھم 

امريکا آمده باشد، بلکه فرديست از داخل سيستم که با تکيه بر سيستم آمده است تا کاستی ھا و آسيب ھائی را که طی اين 

  . است، مرمت نمايدمدت، سيستم بدان مواجه 

در اين بخش نوشته، خواھم کوشيد تا باز ھم به صورت بسيار مختصر بنگارم که کدام عواملی باعث گرديد، تا سيستم از 

برای . ديگری را روی صحنه بياورد که ظاھرنگران او را خارج از سيستم ارزيابی نمايند درون خود، اينبار فرد

 دھۀ اخير امريکا يعنی به ٧شما را نخست به نکات برازنده و مھمی از حيات ه گرفتن اين مأمول توجه نشاندرست 

  :اوضاع اقتصادی ، اجتماعی، فرھنگی و سياسی امپرياليزم جنايتگستر امريکا بعد از جنگ جھانی دوم جلب می نمايم

دن چند چراغ سبز به  امپرياليزم جنايتگستر امريکا که قبل از آغاز جنگ و در روز ھای نخستين آن، ضمن نشان دا-

 فاشيزم نيز شتافته بود و به محض مشاھدۀ مقاومت دحتا از طريق قرضه ھا و کمکھای بانکی به مد" فاشيزم ھيتلری"

ظفرنمون خلقھای جھان به خصوص خلق شوروی زير رھبری داھيانۀ حزب کمونيست بلشويک شوروی و در رأس آن 

پيوسته بود، خالف " ھيتلر"به جبھۀ ضد " ھيتلری"ل فاشيزم لگام کسيختۀ ، مقابفاتح اصلی نبرد عليه فاشيزم" ستالين"

تمام کشور ھای ديگری که در روياروئی قرار داشتند و شکست ارتش سفاک ھيتلر را به قيمت نابودی قسمت اعظم از 

اش بيرون  تخنيکی -کشور شان باعث شده بودند، از درون جنگ بدون ھيچ گونه آسيبی در زير ساخت ھای اقتصادی

  .آمده بود

 استفادۀ بی مورد، بيجا و جنايتکارانۀ  بمب اتومی در جاپان که باعث کشتار و نابودی صد ھا ھزار انسان بيگناه -

گرديد، بيشتر از آن که به غرض جاپان را به تسليم وادار ساختن بوده باشد، در واقع برتری تسليحاتی خود را به رخ 

تی شوروی در جنگ عليه فاشيزم ھيتلری بود، در حقيقت می تواند نقطۀ سر سوسياليشرکايش به خصوص اتحاد جماھي

به " تحميل ارادۀ خودش"آغازی به شمار آيد که امپرياليزم جنايتگستر امريکا بعد از آن، تصميم و عزمش را جھت 

  .وسيلۀ سالح اتومی اعالن داشت
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 بيان داشته و آن را به نحوی خدمت وادغام سرمايۀ مالی در از فاشيزم" کمينترن"و " ديمتروف" ھرگاه به تعريفی که -

جھت تحقق اھداف نظامی به سرمايۀ نظامی معرفی می دارد، توجه نمائيم ديده می شود، که امپرياليزم جنايتگستر 

، به امريکا، در عين حالی در مبارزه عليه رژيم ھيتلری آنھم زمانی که شکست آن از دور نمايان شده بود، حصه گرفت

موازات انتقال نخبگان صنايع نظامی آن کشور در خاکش و امکان ادامۀ حيات را به جنايتکاران نازی مساعد ساختن، 

پذيرفته، تا توانست جھت تحکيم آن سعی به " رنگ و روغن"را با " فاشيزم"ميراث سياسی آن نظام ضد انسانی يعنی 

  .عمل آورد

رای امپرياليزم امريکا تا با تکيه بر قدرت اقتصادی و پشتوانۀ نظامی آن، زير  اروپای ويران بھترين زمينه ای بود ب-

پايه ھای ايجاد يک امپراتوری امپرياليستی را در آن قاره گذاشته، در " پالن مارشال"نام اعمار مجدد اروپا، به وسيلۀ 

 تبليغاتی که تا آنروز - سيستم خبری، با بھره برداری از ايجاد چنان"بشردوستانه"آغاز با ارسال به اصطالح کمکھای 

جھان مشابه آن را نديده بود، تصوری را در اذھان مردم جھان به خصوص اروپائيان خلق نمايد، که گويا اياالت متحدۀ 

است که فقط برای کمک به ديگران به وجود " نجات دھنده ای"امريکا نه يک کشور امپرياليستی و استعمارگر، بلکه 

  .آمده است

پرياليزم امريکا به يمن برخورداری از اقتصاد به دور مانده از آسيب ھای جنگ جھانی دوم و بربستر شرايط مساعد  ام-

 و به پشتوانۀ نيروی نظامی ھراس انگيزی که قدرت اتومی برايش مساعد -  منظور تخريبات ناشی از جنگ- بين المللی

يش امھرچند اولين آز. اری عليه تمام جھان شروع نمودساخته بود، از شب فردای جنگ جھانی دوم به زورگوئی آشک

، به امريکا فھماند که نمی تواند به صورت يکه تاز و ١٩۴٩ اگست ٢۴اتومی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در 

 تنھا بر سرنوشت تمام بشريت تصميم بگيرد و اين را نيز بداند که اگر آن کشور به استفاده از سالح اتومی دست دراز

عاملی که به تنھائی خود جھان را از بروز جنگھائی در مقياس جنگ ھای . کند، شوروی نيز عمل به مثل خواھد نمود

فاتح جنگ عليه فاشيزم ھيتلری، در کنار افتخار " ستالين"جھانی اول و دوم صيانت نمود و جای دارد بدين علت به 

ا نيز اعطاء نمود؛ با آنھم امپرياليزم جنايتگستر امريکا، به به مقياس جنگھای قبلی جھانی رافتخار بازدارندۀ جنگی 

صورت عام سياست جھانی اش را بر سه محور اساسی که در آن نيروی نظامی نقش عمده را به خود اختصاص داده 

  .بود، تعيين و جھت رسيدن به اھدافش تالش ورزيد

  . محور ھای اقتصادی، فريب رسانه ئی و مليتاريزم لگام گسيخته

ً مليتاريزم و نظامی گری ھمان طوری که قبال اشاره نمودم از شب فردای ختم جنگ جھانی دوم در مقياس سراسری با -

آغاز يافته، " چانکايشک"مداخلۀ منفی در امور چين و حمايت قاطع و ھمه جانبۀ آن از رژيم جنايتکار و ضد مردمی 

ودن خواست صد ھا ميليون انسان در اقصا نقاط جھان، سوار بر بدون انتباه از شکست ھای مفتضحانه و با زير پای نم

شيزم ھيتلری در بين توده ھای ميليونی امريکا و برخی از نقاط ديگر جھان با اامواج حمايتی که فضای مقابله عليه ف

  .خود آورده بود، از چين به کوريا و از کوريا به ويتنام رسيد

و کشتار مردم بی گناه مگر آزادۀ آن ديار، در واقع اولين جرقه ھای ضديت با  تجاوز امپرياليزم امريکا بر ويتنام -

 را در -  بھتر است نوشت بروز و اوجگيری فاشيزم در درون طبقۀ حاکم اياالت متحدۀ امريکا- ميلتاريزم کاخ سفيد 

صميمات طبقۀ در داخل امريکا و در سراسر جھان ت" ضد جنگ"درون آن کشور زمانی به نمايش گذاشت که جنبش 

  .حاکمۀ امريکا را در اساس زير سؤال برده به نبرد فرا خواند

ِاين جنبش که کال در تطابق با ستراتيژی دورانساز صد مبتنی بر اين که در مبارزه عليه يک نيروی اشغالگر " مائو "رً

ر قرار داد، به مثابۀ مکمل مقتدر، گذشته از آن که می بايد ايجاد سه سالح خلق را در درون ھمان کشور در دستور کا
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حرکت اولی می بايد، کوشيد تا ھر چه بيشتر و وسيعتر در سطح جھانی نيروی اشغالگر را بين تمام کشور ھای جھان 

تجريد نموده و بر طيف مخالفانش افزود، می بايد تالش نمود تا عرصۀ مبارزه را داخل آن کشور نيز امتداد داده، مردم 

" انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی"قابله عليه نظام حاکم ھمان کشور برانگيخت؛ قرار داشت و کشور اشغالگر را به م

در چين ھر لحظه به شعله ور ساختن حرکات ضد حاکميتی به مثابۀ منبع الھام توده ھای جھانی، درخش خودش را 

 اياالت متحدۀ امريکا بلکه در تمام رين فاصله بين حاکميت و مردم نه تنھا درتنمايان می ساخت، باعث گرديد تا عميق

بزرگ شان را عليه ميلتاريزم حاکم بر کشور اعالم " نه"جھان سرمايه داری به وجود آمده، مردم امريکا به خصوص 

  .بدارند

 رو و مزدور آن از بی جای نخواھد بود بيفزايم که علت العلل مخالفت و انزجار دنيای سرمايه و طيفھای مختلف دنباله

بدان خاطر نيست که گويا در آن انقالب تعدادی چينائی به قتل رسيد و يا ھم به آثار " انقالب کبير فرھنگی سوسياليستی"

فرھنگی چندی خساره وارد شد، بلکه علت اين نفرت، ھمان پيام و خط عملی بود که انقالب به توده ھای ميليونی 

خاسته، گور امپرياليزم را پا ، پيام اين که مردم به "شورش عليه مرتجعين به حق است"سراسر جھان می رسانيد، پيام 

 ارتجاعی را با توده ھای ميلياردی سراسر جھان آشکار -خود بکنند، پيامی که فاصله بين حاکميت ھای امپرياليستی 

  .عميقتر نشان داده بر راسختر شدن عزم مبارزاتی توده ھا می افزود

 و تعميل ميليتاريزم در اياالت متحدۀ امريکا گذشته از آن که حين تجاوزات آن کشور بر ويتنام، کامبوج و  بروز، قوام-

الووس، مقاومت و انزجار خلقھای جھان را عليه امپرياليزم جنايتگستر امريکا باعث گرديد و گذشته از آن که با عث 

 در ابعاد مختلفی رشد نيروھای مولدۀ امريکا را نيز در داخل آن کشور گرديد،" جنبش ضد جنگ"تغذيۀ ھرچه بيشتر 

در خدمت رشد و توسعۀ ميليتاريزم حاکم سوق داده، ھمزمان با بلند پروازی ھای امپرياليستی آن کشور در سطح زمين 

  .، سير قھقرائی را در پيش گرفتنو فضاء، در واقع رشد صنايع غير نظامی آن کشور متناسب با مقتضيات زما

حانۀ بزرگترين ابرقدرت جھان در مقابل کشور ھای فقير و کوچکی مانند ويتنام، کمبوج و مفتض شکست ھای  پذيرش-

را به کاخ " جيمی کارتر"الووس که ھيچ چيزی به غير از انتخاب راه درست و ارادۀ آھنين نداشتند، که از لحاظ سياسی 

از انزجار عليه ميليتاريزم حاکم بر سياست ھای کلی سفيد رسانيد، با آن که در واقعيت امر چيزی نبود به جز ابر

مختلفی، نه تنھا مردم قادر نشدند تا دست آوردھايشان را تحکيم نموده، دست علل امپرياليزم امريکا، مگر روی 

ميليتاريزم و سياست تک روانۀ آن جناح سرمايه را در اياالت متحدۀ امريکا سد نمايند، بلکه خفت ناشی از شکست ھا 

 غياب نيروھا و احزاب انقالبی کمونيستی که خفت موجود را، خفت خلق امريکا ندانسته آن را به صاحب اصلی آن در

که طبقات حاکم در آن کشور است برگردانده تحميل شکست ھائی را که باعث پيدايش چنان خفتی گرديد، به مثابۀ دست 

تا ميليتاريزم شکست ھا و خفت ناشی از آن را به مردم امريکا آورد خلق امريکا تبليغ دارد، امکان آن را به وجود آورد 

از جديدی از حاکميت ميليتاريزم ف، "ريگان" با به قدرت رسانيدن ١٩٨٠نسبت داده، بعد از يک وقفۀ کوتاه دوباره در 

  .را در امريکا اعالم بدارد

 استفاده از فرصت طلبی ھای جناح ھای  سال، جناح سرمايه نظامی امريکا با٣۶ از آن زمان تا امروز، يعنی ظرف -

ًسرمايۀ نفتی و قسما بانکی، بدون توجه به کمترين توجھی به جناح ھای ديگر سرمايه و سطح زندگی مردم، بی محابا 

رانی که از قبل خون و آتش به ابرای تأمين منافع مشتی از سرمايه د. ھر آنچه در توان داشته و توانسته انجام داده است

. ھای شان افزوده اند، امريکا را از يک جنگ به جنگ ديگری و از يک تجاوز به تجاوز ديگری سوق داده اندسرمايه 

ھمان طوری که مؤرخين آگاه امريکا خود نوشته اند، طبقۀ حاکم امريکا کار را به جائی رسانيده که جھت رسيدن به يک 

  .اد فناء داده انددالر برای خودش، صد دالر ماليه دھندگان امريکائی را به ب
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 ميليارد دالر ماليه دھندگان امريکائی ۴٠٠٠ تريليون دالر يعنی ۴آنھا بنا به اعتراف خودشان تنھا در خاور ميانه بيش از 

  . اينھمه پول را به جيب صاحبان جناح نظامی سرمايه انداخته باشندصد در١٠به باد داده اند، تا حد اکثر را 

  !خوانندگان نھايت عزيز

 ھزار ميليارد دالر طی کمتر از دو دھه در خاور ميانه ياد می نمائيم، از شما صميمانه تقاضا می نمايم ۴ی ازصرف وقت

 بدان ٧تقسيم . نمائيدميليارد  ٧ حساب تان را برداشته، آن را تقسيم نتا به مانند اين قلم خود نيز قلم و کاغذ و يا ماشي

ھمه در يک تقسيم ساده خواھيم ديد که حاصل .  ميليارد است٧ی ھمان علت که جمع نفوس کرۀ زمين در مقطع کنون

به سخن روشنتر، ھرگاه امپرياليزم جنايتگستر امريکا، مصارفی را که در خاور . می شود دالر ۵٧١تقسيم چيزی بيشتر 

 انسانھای کرۀ زمين ميانه، آنھم جھت نابودی زير ساختھای اقتصادی اين کشور ھا و کشتار مردم آن نموده است، به تمام

 دالر می رسيد، يعنی به ھر ۵٧١تو، چيزی بيش از و به صورت مساويانه تقسيم می کرد، سھم ھر فرد من جمله من 

در صورتی که مجموع مصارف نظامی در اقصا  دالر رسيده، ۵٧١ۀ زمين بيش از ر ميليارد انسان روی ک٧فرد از 

دنيائی می داشتيم که فقر در آن به تاريخ پيوسته، مردم توان و م می گرديد، بين مردم تقسيبر ھمين مبنا نقاط جھان نيز 

داشتند، تا چه رسد به اين که برای يافتن  لقمۀ نانی ريسک قطع شدن دست و يا نمی فرصت شمارش پول شان را 

  .ردن شان را نمايندگشاھرگ 

و ت بھره جسته به ميليونھا انسان را کشته و زخمی از اين ھمه پول و امکا. اما امپرياليزم جنايتگستر امريکا چه کرد

  .به عصر حجر به عقب راندرا ميانه آواره ساخته، قسمت ھائی از خاور

 امريکا چه بود به جز تقويت جناح سرمايۀ نظامی و بستر سازی جھت تزئيد جناح سرمايۀ لنتايج چنين سياستی در داخ

 را يکی به دنبال ديگری به سقوط و نابودی فرستادن، اگر دھۀ سرمايهای ھنفتی و بخشی از سرمايۀ بانکی، ساير جناح

ختم آن جناح را اعالم " اين رشته چراغھا خاموش است" در مورد جناح سرمايۀ ساختمانی با اعالم اين جمله که ٩٠

ان، امريکا را با و انتقال سرمايه از داخل امريکا، به ساير نقاط جھ" جھانی سازی"داشتند، در عمل با خزيدن در عقب 

آن توانمندی صنعتی به جائی رسانيدند که وقتی در يک فروشگاه امريکائی داخل می شوی، به غير از مال چينائی و در 

  .صدی ھم مکزيکی و ويتنامی و کوريائی، چيزی ديگری به چشمت نمی خورد

وده ھای ميليونی در خود امريکا بود و يه نبود، بلکه بيشتر از ھمه تاتنھا قربانی اين حاکميت، جناحھای مختلف سرم

است که خالف گذشته، تالش شبانه روز دو شاغل، امکان تأمين حد اقل ھزينۀ يک زندگانی عادی را فراھم نساخته، 

  .روز تا روز در غنی ترين کشور دنيا، به تعداد فقراء تصاعد ھندسی صورت می گيرد

گاز طفلش را می بايد از ساخت چين و مکزيک انتخاب " جرنگانۀ"خريدار امريکائی ناگزير است به ھمان سانی که 

روز ھا در فروشگاه ھا تجسس کنيد از صد قلم .  پدرکالنش را ھم در چين سفارش بدھدقبرنمايد، مجبور است، سنگ 

وقتی وضعيت از اين قرار باشد که ". Made in USA"نوشته شده باشد آن مال، يکی پيدا نمی شود که در عقب 

مارک آن ت صنايع نظامی بتوان توليداری به بزرگی امريکا، به يک کشور تک محصولی مبدل گردد، که فقط بر کشو

 حدت يافته، اين و يا آن جناح سرمايه می را يافت، معلوم است که تضاد ھای درونی بين جناحھای مختلف سرمايه

منافع جناح خودش را بر آورده سازد چيزی که با خواھد، حريفش را از ميدان بدر نموده، خودش در بطن ھمان سيستم، 

  .انتخاب ترمپ ظواھر تحقق آن مشھود به نظر می رسد

  .ادامه دارد

 


