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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: نوشته

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ دسمبر ٠٩

  

  الھه ھای انتقام و شالق ھای جھان غرب

 
 باستان متوسل شويم، بر اين باوريم که باالخره برای بدون اين که بيش از حد به حکمت و فضيلت افسانه ھای يونان

سقوط امپرياليسم غرب، کشورھا، رژيم ھا، جنبش ھا و مردم ظھور خواھند کرد تا به عنوان نمايندگان غيرقابل اجتناب 

  .اجرای عدالت عمل کنند

  » سيه رو، دختر عدالت پر کشيدۀالھه انتقام، برای توازن زندگی، به سوی الھ«

  

  مقدمه

 مدنی ما، ھفت اکنون به معنای شالق چند تسمه، ۀدر جامعاما . انداختن عدد ھفت برنده است) تخته نرد(در تاس بازی 

 انتقام ۀ در پاسخ؛ ھفت يعنی الھ کار گرفته می شود وه تازيانه ای ست که توسط جھان غرب به عنوان ابزار مجازات ب

  .وط غرب ھستند خواھران خود، نمايندگان غيرقابل اجتناب سقبا

اين شالق . کار گرفته می شونده ی شمالی بامريکای التين و امريکا، افريقاھفت شالق جھان غرب عليه خلق ھای آسيا، 

  . و بريتانيا رھا می شوندامريکاھا را ساخته و در اختيار  گرفته اند و به ويژه توسط 

 جھان غرب ۀستند که در تعقيب بی عدالتی ھای اعمال شد ھئیھفت خواھر انتقام، الھه ھای انتقام، خشم و غضب ھااين 

 انتقام و خشم و غضب نفرت دارند ۀ که حافظ شالق اند از الھئیآنھا.  و اروپا می باشندافريقای التين، امريکاعليه آسيا، 

ق ھای آنھا در ست سعی خود را می کنند، شالا که ممکن ئیتا آنجا. و می ترسند، اما قادر به از بين بردن آنھا نيستند
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در غير اين صورت، فقط  می تواند :  البته، تنھا می توانند از دستورات آنھا اطاعت کنند دستان فاسد و ضعيفی است که

  . انتقام  در تعقيب جالدان بشريت استۀيک تکان ناگھانی بخورد و بی حرکت باقی بماند، در حالی که الھ

  

   جھان غرب ۀشالق ھفت تسم

کار برده ه و نافرمان ب» شورشی« اختيار جھان غرب ست،  برای تنبيه کشورھا، جنبش ھا و خلق ھای که در» شالقی«

  . شالق ھای متعدد آنھا نسل ھای بی شماری را خون آلود کرده و ميليونھا نفر را به خاک سپرده است.  می شود

يت مصر ھستند، بر پشت ھای قرمز خود عليه بشر» ارزش ھای غربی« که برای ترويج ئی آنھاۀشالق ھای ھفت تسم

وسيله ھواپيماھای بدون سرنشين ناشناس که ه  بئی جھان وحشت زده آشکارند، زخم ھاۀجريحه دار مردم سرکوب شد

  .ادعای  اھدای آزادی و دمکراسی دارند

 بشريت را سرپا ۀ بپردازيم که امپرياليسم غربی، شالق ھفت تسمئیاجازه دھيد اکنون فراتر رويم و به توصيف ستون ھا

  . دارند نگه می

  

  کارتل، دولت مواد مخدر، بانک داران امريکا و جوخه ھای مرگ : مکزيک. ١

 ھزار نفر توسط نيروھای مشترک کارتل ھای مواد مخدر، دولت مکزيک و ٢۵٠ گذشته، بيش از ۀدر طول دو دھ

 خويش حمايت ۀ و توسط بخش مالی درند به رياست رسيدندامريکاجوخه ھای مرگ به قتل رسيدند، که توسط  دولت 

ھای  حاصل از مواد مخدر توسط بانک دالر ئیر پولشوالکارتل ھا و مقامات ھمدست مکزيکی به دليل ميلياردھا د. شدند

 در بخش خود، رشد کردند و با انتقال کارخانه ھای خود به مکزيک، امريکائیشرکت ھای .  رونق يافتندامريکائیھای 

در ميان وحشت و استثمار، . ان مرعوب را با نصف ھزينه می توان استثمار کرد، حتی ثروتمندتر شدند که کارگرئیجا

 گريختند، که آنھم با امريکا از باليای محلی خود به شان ميليون کارگر مکزيکی و اعضای خانواده ھای ١١بيش از 

  .ليون زندانی و اخراج شده اند مي٢تحت رياست اوباما بيش از .  روبه رو شدندامريکامعضل اخراج از 

  

  جنگ ھای امپرياليستی، باندھای مواد مخدر و اليگارش ھای مواد مخدر: ھندوراس و گواتماال. ٢

اقليت .  در ھندوراس و گواتماال ھستندامريکا ۀ مستقيم رژيم ھای گماشته شدۀفقر و بی چيزی و تروريسم دولتی نتيج

.  و اسرائيل ويران و غارت شدامريکا جوخه ھای مرگ آموزش ديده توسط بومی گواتماال توسط گردان ھای ارتش و

در پی آن، شماری از باندھای مواد مخدر، حمايت شده توسط اليگارش ھای محلی و جوخه ھای مرگ خصوصی آنھا، 

تخابات مردم ھندوراس تالش کردند تا يک رئيس جمھور ليبرال روشنفکر انتخاب کنند، ولی برای ان. ظھور کرده اند

» پاداش«ن گ شده توسط وزير امور خارجه، ھيلری کلينتدمکراتيک مسالمت آميز خود با يک کودتای نظامی ھماھن

شماری از فعاالن حقوق بشر و رھبران دھقانان را به : تأکيد کردند» ارزش ھای غربی«آنھا بيشتر بر درس . داده شدند

  . ردقتل رساندند و شالق ھا ھمچنان بی وقفه ادامه دا

  

  جايزه نوبل برای رئيس جمھور جوخه مرگ: کلمبيا. ٣

ی دالر بوش و اوباما  کمپين ترور ھفت ميليارد –ن ، رژيم ھای کلينت)٢٠١۶-٢٠٠١(ته، در طول پانزده سال گذش

ن دھقان، اين شالق آن چنان قدرتمند بود که بيش از دو و نيم ميليو. را عليه مردم کلمبيا به راه انداختند»  طرح کلمبيا«

 را از خانه و روستاھای خود رانده است، در حالی که ده ھا ھزار دھقان، فعال اتحاديه ئی کلمبيا- ئیافريقا سرخپوست و
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آلوارو اريب رئيس جمھور رسوای مواد مخدر و معاون او . ھای کارگری، حقوق بشری و رھبران مدنی را کشته اند

 و مزدور قراردادی کار کرد امريکائیت آموزش بيش از ھزار مستشار سانتوس با جوخه ھای مرگ و ارتش کلمبيا تح

  .را تحکيم کنند» حکمرانی ارزش ھای غربی«در حالی که آنھا يک سياست زمين سوخته را  تحميل کردند تا 

 بزرگ و پرجمعيت ئیسای جمھور مواد مخدر، جوخه ھای مرگ و ارتش، جوامع  روستاؤ رۀدر کلمبيا، شالق سه تسم

تسليم شود، که » صلح«آنھا سرانجام چريک ھای فارک را وادار کردند تا به سازش . کلی نابود کردنده ر را بکشو

ی التين استثمار امريکا آزاد می ماند تا کلمبيا را برای پايگاه ھای نظامی عليه بقيه امريکا. اليگارشی را جاودانه می کند

سانتوس رئيس جمھور کلمبيا، .  معدنی اش بھره برداری کنندکند، در حالی که شرکت ھای بزرگ خارجی از ثروت

  .نوبل را دريافت نمود» صلح «ۀ، جايز»صلح مرده«برای نقش خود در ترويج 

  

  نام خاندانی در ميان شالق ھای خاورميانه: عربستان سعودی. ۴

، افريقا آسيا، شمال و شرق در خاورميانه ھيچ کشوری بيشتر از پادشاھی عربستان تروريسم را در خاورميانه، جنوب

اکنون کشور کوچک يمن را گوشمالی . ی شمالی تأمين مالی، سازماندھی و رھبری نکرده استامريکاشوروی سابق و 

 ھا، و پشتيبانی لجستيکی بريتانيا و راکتمستبدان سعودی با استفاده از جھادی ھای داعش، که توسط جت ھا، . می دھد

 ۀمن حمله برده و ده ھا ھزار يمنی را زخمی و به قتل رسانده است، در حالی که با محاصر حمايت می شوند به يامريکا

  . تحميلی سعودی صدھا ھزار نفر با گرسنگی مواجه  شده اند

 کسب و کار به دالررژيم ميلياردر سعودی از ھزاران تروريست در سوريه و عراق حمايت مالی می کند، ميلياردھا 

 آنھا يک رژيم رانتی انگلی ۀشاھان سعودی و خاندان گسترش يافت.  و بريتانيا می دھدامريکازی کارخانه ھای اسلحه سا

ی وارداتی، کارگران، خدمتکاران ئآنھا بر مھارت ھا  و نيروی کار حرفه : منحصر به فرد در جھان را تشکيل می دھند

آنھا زنان خودشان . خودشان متکی ھستند) هگارد ويژ(خانگی، سربازان مزدور، مديران مالی و حتی گارد امپراتوری 

آنھا دست ھا، پاھا، و سرھای کارگران . را پشت حجاب و درھای بسته، تحت حاکميت مطلق بستگان مرد حبس می کنند

، انتقاد از شاه و يا مقاومت در برابر »توھين به مقدسات« خارجی و شھروندان خود را برای جرايم کوچک، از جمله 

 وابسته به حفاظت واشنگتن ست، به يک  شالق به ويژه ًعربستان سعودی، که کامال. کارفرما قطع می کنند ۀسوء استفاد

  .عليه مردم مسلمانان سراسر خاورميانه و فراتر از آن تبديل شده است

  

  شالق فلسطين و مردم آزاد نزديک و دور: اسرائيل. ۵

، کانادا، بريتانيا، فرانسه امريکاند صھيونيستی ست که در ت قدرتمأدولت اسرائيل سرفرمانده شاخک ھای دور رس ھي

اسرائيل به حساب سلب مالکيت و پاکسازی قومی . ستا کمتری، در کشور و نھادھای دست نشانده   فعال ۀو  تا انداز

دی  ھزار يھو۶٠٠ سال، ۵٠برای حدود .  تأسيس شد١٩۴٨ در سال شان، ميليون ھا فلسطينی از خانه ھا و روستاھای 

خود به  صورت »  مذھبی–ھويت قومی « به سرقت برده  و بر مبنای ئیمھاجر انی که با ملک و دارا(» اسرائيلی«

، به آنچه که از نظر تاريخی فلسطين باقی ماند به صورت غيرمشروع نقل مکان کرده )داده شده اند» شھروند«خودکار 

.  ساخته اند که زمين آن را از ساکنان اصلی آن  جدا کرده اندرا » فقط يھوديان« اند،  شھرھای استعماری  منحصر به 

اسرائيل به بخش ھای بزرگ لبنان، .  نظامی آپارتايدی جمع شده اندۀفلسطينی ھا در اردوگاه ھای کثيف و  تحت محاصر

 از مجازات آنھا کشورھای ديگر، مانند اردن، و عراق را با مصونيت. مصر و سوريه حمله برد و آنھا را ويران ساخت

 اروپا از يک ستون پنجم بالقوه از سازمانھای وفادار و سرمايه ۀ و اتحاديامريکادولت اسرائيل در .  بمباران کرده اند
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رؤسای . ديکته می کند» منتخب«داران مالی استفاده می کند که در نھايت سياست خاورميانه را به سياستمداران غربی 

ينه و قانون گذاران بايد آشکارا به درخواست ھا و مطالبات رو به افزايش خارج جمھور و نخست وزيران، اعضای کاب

 انتخابيه و شيوه ھای دمکراتيک را ۀ اين مداخله اراده و منافع حوز.کشور ساختار قدرتمند صھيونيستی عمل کنند

ان نفوذ اسرائيل در   حياتی سانسور شده است، زيرا منتقدألۀکل گفتمان عمومی بر سر اين مس. تضعيف کرده است

در معرض کمپين بی امان اجبار آشکار، تھديد شده، و برای اتھامات جعلی » دمکراتيک«درون کشور خود در غرب 

در ھمين حال، اسرائيل مھارت ھای بسيار زياد . زندانی، فحاشی و با از دست دادن شغل  خود رو به رو می شوند

 افغانستان اه گران ھمکار خود در کلمبيا، گواتماال، مکزيک و حتنجخودش در نظارت، شکنجه و ضد شورش را به شک

  .فروخته است

  

  شالق ھای مدرن يک مردم باستانی: مصر. ۶

 و استعمارگران حاکم اسرائيلی در خاورميانه، امريکائی - برای دھه ھا، ديکتاتورھای نظامی مصر به امپراتوری آنگلو

حسنی مبارک و عبدالفتاح السيسی در قتل، » رئيس جمھور«ل ھای مبدل به نراج.  خدمت کرده اندافريقاشمال و شرق 

شکنجه و زندانی کردن ھزاران نفر از اعضای اتحاديه ھای کارگری، فعاالن مخالف، رھبران دھقانان و فقرای ناآرام 

دارند با از اين حاکمان مصری که با خشونت بر مسند قدرت نشانده شده اند توقع . شھری مصری متخصص ھستند

طور ه قاھره ب.  غزه نگه دارند- اسرائيل ھمکاری کنند و ميليون ھا فلسطينی  نااميد را  در بزرگ ترين زندان باز جھان

 ضمانت می کند -، سومالی و سودان ھمکاری می کندا و اسرائيل در براندازی مردم و نھادھای غزه، ليبيامريکافعال با 

تحت رھبری واشنگتن و تل آويو، و توسط يک دادگاه نمايشی، . مستقل عمل نکندکه ھيچ کدام به عنوان کشور مدرن 

نرال سيسی سرنگون شد و به بيست سال زندان در سياه چال ج ۀوسيله اولين و تنھا رئيس جمھور منتخب محمد مرسی ب

ادی بيان مصر، که زمانی مرکز آز).  ساله۶۵يک حکم اعدام بالقوه برای يک شخص ( نظامی محکوم شدۀشکنج

 امريکا عملياتی بزرگ برای تروريست ھای جھادی مورد حمايت ۀ به يک منطق- بود » بھار عرب «- دمکراتيک مدنی 

  .برای ورود به سوريه تبديل شده است

  

  دست نشاندگان، دزدھا، فاشيست ھا و تروريست ھا: داعش، جبھه النصره، اوکراين و سوريه. ٧

، امريکا که ارزش ھای دمکراتيک به ارزان ترين خريدار فروخته می شود، ئیادر اين جھان بسيار مدرن غربی، ج

  .  اروپا مزدوران و رژيم ھای دست نشانده ای را می خرند تا از منتقدان و دشمنان خود انتقام بگيرندۀبريتانيا و اتحادي

ه ھای دولت مدرن آن را نابود  را بمباران نمود و کل دستگاان بزرگ ترين جالد، ليبيغرب، به رھبری ھيلری کلينت

ل و اوباش رنگارنگ و گوناگون باز ذ ارا–آنھا درھای سيل گير را به روی ھزاران مزدور و تروريست . ساخت

اين جنايت کاران، .  سال گذشته ساخته بود، بخورند۴٠ در طول ا آنچه را که قذافی و دولت مدرن ليبيۀنمودند تا الش

 و ا، جنون وار، ده ھا ھزار نفر از شھروندان ليبي»مأموريت مدنی«يا » ردوستانه بشۀمداخل«مزين به شعارھای 

 که ئیافريقااين ده ھا ھزار نفر .  االصل را به قتل رساندند و غارت کردندئیافريقاکارگران قراردادی جنوب صحرای 

 ئیاين جھادی ھا توسط آنھا.  استا وحشيگری غرب عليه کشور ليبيۀنااميدانه ھر سال به مديترانه فرار می کنند، نتيج

ما حمايت می کنند و » ارزش ھای دمکراتيک«  که از ئیحرکت داده شده اند که فراموش کردند بين تروريست ھا

 جھت می تغييرمزدوران اغلب : غرب را نمی توان مقصر شناخت.  که به غرب حمله می کنند، فرق بگذاردئیآنھا

  .دھند
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فاشيست ھا قدرت را در کيف به دست ) نئو(در حالی که :  شته به اوکراين برگشته اندشالق ھای پاک سازی قومی گذ

 امريکا ۀ وزارت خارجۀزير چشم تصويب شد. گرفتند، به پارلمان حمله بردند و رئيس جمھور را مجبور به فرار کردند

ادی از شھروندان غير مسلح ل و اوباش تعداد زيذارا. شعارھای دوران نازی خيابان ھای کيف را تزئين کرده است

 که مردان، زنان و ئی کارگری، در جاۀن اصلی اتحاديوقومی روسيه را در شھر بندری اودسا، با به آتش کشيدن سال

 وزارت .جوانان گير افتاده بودند و در حال فرار از شعله ھای آتش بودند، زنده سوختند و يا  با چماق به قتل رساندند

 در کيف خرج کرد، در حالی دالر ميليارد ۵ت جايگزين کردن دولت منتخب با يک رژيم مطيع  جھامريکاامور خارجه 

 صنعتی دونباس  مقاومت کرد ۀجمعيت قومی روسيه از منطق. که بخش ھای بزرگی از کشور درگير جنگ داخلی شد

حاديه اروپا مورد حمله  و اتامريکا تحت نظارت - وبا يک پاک سازی قومی و کودتای ارتش  اوکراينی نئوفاشيست  

 فراری به روسيه و يک کشور شکست خورده ۀجنگ به قيمت جان ده ھا ھزار نفر، يک ميليون پناھند. قرار گرفت

 ورشکسته نظارت ًدزدھا و فاشيست ھا در کيف بر يک اقتصاد کامال. تقسيم شده در قلب اروپا ھزينه برداشته است

 فرار کرده اند و مانند اجداد  پولندو شھرھا را رھا کرده اند؛ برخی ھا بهشھروندان بی بضاعت شھرستان ھا . دارند

  ...سرف خود در يک قرن پيش سيب زمينی می چينند

 اروپا، ترکيه و البته، ۀ، اتحاديامريکاسوريه توسط ارتش بزرگی از شالق ھای مزدورانی ويران شده است که توسط 

 داده و با تغيير پرچم ھای نبرد خود را به النصره ًالقاعده صرفا. شده اندعربستان سعودی تأمين مالی، آموزش و مسلح 

در برابر ديکتاتوری بعثی ھا در دمشق مقاومت » ميانه رو حامی  دمکرات ھای غرب«  به عنوان امريکادعای خير 

حلب را   نابود خودشان مرکز اقتصادی و فرھنگی حياتی و قديمی شھر » دمکراتيک«آنھا در طول مأموريت . می کند

بيش از دو ميليون سوری کشته .  مسيحيان و مسلمانان غيرجھادی و ديگر اقليت ھای قديمی را  گوشمالی دادند-کردند

  . و ترور سعودی  فرار کرده اندامريکائی –شده اند و يا از شالق آتشين آنگلو 

  

   انتقام و خشمی که با جھان غرب مقابله می کندۀالھ:  ھفت خواھر

بی عدالتی .  انتقام خود رو به رو می شوندۀشرق و غرب، شمال و جنوب به ناچار با  الھ:  ق ھای دوران ناگوارشال

حتی در مکان ھای غير . افشاء شده، جنايات و شکست ھای عجيب و غريب آنھا  منادی سقوط گريزناپذير آنھا ست

  :معمول، ھفت خشم ظھور می کنند

 در قلب امپراتوری گسترش ا و حتنبرد فرا می خواند غرب را در سراسر جھان به قدرت تجاری و اقتصادی چين . ١

 منجر به آن شده است که رھبران سياسی غرب جھت  صلح آميز اقتصاد چينۀترس غرب به خاطر توسع. می يابد

احيای سياست ھای حمايتی، ادعا کنند که  بايد موانعی عليه سرمايه گذاری چين بگذارند تا از تصاحب بازارھا توسط 

 سرمايه گذاری مولد چين را دالر ميليارد ۴٠ً، غرب تقريبا٢٠١۶مبر  تا سپت٢٠١۵ جوالیاز .  جلوگيری نمايندبيجينگ

» جھانی شدن« خواص سرمايه گذاری خارجی و منافع ھمگانی ۀاين پس از دھه ھا موعظه دربار. دود کرده استمس

کسب و کار « ست و » تھديدی به امنيت ملی«ناگھان رھبران غرب ادعا می کنند که سرمايه گذاری چينی . می آيد

  ...»چينی سود بيشتری نسبت به سرمايه گذاری غربی دارد

ی التين به دنبال روابط  فعال اقتصادی امريکا، افريقا، گذشته از ھيستری چين ھراسی، کشورھای آسيا، در ھمين حال

 که زمانی نوکر ئیکشورھای آسيا.  اروپا ھستندۀ و اتحاديامريکابزرگ تری با چين، به ضرر شرکت ھای چند مليتی 

ايگاه ھای نظامی خط مقدم امپرياليسم در شک و ترديد بودند، مانند فيليپين، اعالم کرده اند  که دسترسی نامحدود به پ

ايدئولوژی . ست، در حالی که قراردادھای سرمايه گذاری و تجارت چند ميلياردی مطلوب با چين امضاء می کنند
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 انتقام خود ۀو با الھ) بومرنگ شده( سرمايه گذاری و جھانی سازی به سوی خود او برگشته ۀامپرياليستی غربی در بار

  .رو می شوده روب

  

  والديمير پوتين: خشم روسی. ٢

نظم «واشنگتن جھان تک قطبی را تحميل نمود، و به عنوان .  روسيه را با اشتياق غارت کردامريکا، ٩٠ ۀدر طول دھ

آنھا متحدان سابق روسيه مانند يوگسالوی و عراق را بمباران و نابود ساختند، و با پاک سازی . جشن گرفت» نو جھانی

در ھمين حال، .  مانند کوزوو را برای پايگاه ھای نظامی عظيم خود داير کردندی دولت ھای کوچک دنباله روقومی،

 و از منابع، نھادھا، دانشمندان،  واشنگتن روسيه را تحت رژيم يلتسين دائم الخمر به يک مرداب دست نشانده تبديل کرد

 کاھش يافت و اميد به زندگی از بنگالدش ھم ۵٠٪سيه تا در نبود جنگ، اقتصاد رو. و مراکز تحقيقات محروم ساخت

 به زشت ترين ئیزوال با خوش آمدگوه را بر يک کشور درمانده و روب» پيروزی دمکراسی« اين امريکا. کمتر شد

  . خونين نامشروع  آنھا جشن گرفتئیاليگارش ھای گانگستر جديد و غارتگر و با پول شو

پوتين :  کردتغييرروسيه . گ دولت گانگستر يلتسين، در به روی غارت محکم بسته شدبا انتخاب والديمير پوتين و مر

اقتصاد بھبود يافت، ستاندارد زندگی به ناگھان افزايش يافت؛ اشتغال در تمام بخش ھا : نابودی روسيه را معکوس کرد

 زياد غربی ھا به رقبای رغم کمک ھای مالی علی. افزايش يافت، و مراکز فرھنگی، آموزشی و علمی ترميم شدند

طور سيستماتيک بسياری از ه روسيه ب. والديمير پوتين، او با اکثريت آرای رأی دھندگان، انتخاب و دوباره انتخاب شد

طور نامشروع ه  اسرائيلی مورد حمايت واشنگتن ب–ژيک اقتصادی را که توسط اليگارش ھای روسی يبخش ھای سترات

حتی از ھمه مھمتر، پوتين کشور داری روسيه را ترميم ساخت و يک .  آورددسته تصرف شده بود، دوباره ب

از دست دادن اين . را باز گرداند ژی مستقل، با سياست خارجی دمکراتيک تنظيم نمود و قابليت دفاعی روسيهيسترات

 خود ۀ را در ھست ناتو را-  و اتحاد اروپاامريکالی، ائتالف حبوريس يلتسين الکزعامت  مھم تحت ۀکشور دست نشاند

  .لرزاند

با تحريم ھای .  نکردا ناتو در افغانستان، عراق و ليبي– امريکا نظامی ۀ رئيس جمھور پوتين مخالفتی با حملءدر ابتدا 

 توسط دولت گرجستان عليه اوسيتای جنوبی  که امريکا مورد حمايت ۀرغم حمل حتی علی. اقتصادی ايران ھمراه شد

متعاقب آن حوادث بی ثبات . ی از نيروھای حافظ صلح روسی شد، ھمکاری خود را حفظ کردمنجر به کشته شدن تعداد

 به امريکا تأمين مالی وحشتناک ۀچيزی که منجر به معکوس کردن ھمکاری روسيه با غرب شد، حمايت از حملکننده، 

باز گشت و تضعيف ثبات  که جھادی ھای روسی از قفقاز نقش مھمی به عنوان مزدور، تھديد به ئیسوريه بود، جا

 در اوکراين دنبال شد، که به  يک جنگ داخلی امريکااين به سرعت با کودتای مورد حمايت . روسيه بازی می کردند

 - حياتی را در کريمه تھديد نمود و ميليون ھا شھروند قومی روس ئیدر مرزھای روسيه  دامن زد، و پايگاه دريا

اين تجاوز آشکار سرانجام پوتين را مجبور کرد تا سياست ھای . س سرکوب کرد صنعتی دونباۀمنطقدر اوکراينی را 

  .زير سؤال ببرد اروپا را به ۀ واشنگتن و اتحاديۀتوسعه طلبان

 رأی شھروندان برای پيوستن دوباره و حفظ ۀ برندءپوتين از يک ھمه پرسی در کريمه حمايت کرد و با اکثريت آرا

  . نئوفاشيست کيف حمايت کرده است– ناتو ۀا دفاع از شورشيان دونباس عليه حملپوتين ب. پايگاه ھای روسيه شد

گی ملی خود چپوتين تقاضای کمک به دولت سوريه را که در حال مبارزه عليه مزدوران و جھادی ھا برای حفظ پکپار

ست ھای مسلح  برای ارتش عرب سوريه فرستادند، و تروريئیروس ھا سالح، پرسنل و حمايت ھوا. است، پذيرفت

  .غربی و سعودی را به عقب راندند
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 اروپا عليه روسيه بر سر ھمه پرسی کريمه، پوتين تجارت چند ۀدر پاسخ به تحريمات اقتصادی واشنگتن و اتحادي

  .  و اثرات تحريم ھا را کاھش داد–ميلياردی و توافقات سرمايه گذاری و پيمان ھای دفاعی مشترک با چين امضاء کرد 

 قلمرو و رژيم ھا در اوراسيا باشد، اکنون با انتقام پوتين رو به رو می کنترول که واشنگتن به دنبال تسخير ئیھر جا

 در بھترين حالت در بن بست امريکادر روسيه و خارج کشور، در خاورميانه و قفقاز، در خليج فارس و آسيا، . شود

  .قرار می گيرد، و در بدترين حالت  به عقب رانده شده است

 سيا و دوستان صميمی اش از کاخ کرملين ۀ اروپا، يلتسين دست نشاندۀرغم خشم و اوقات تلخی واشنگتن و اتحادي علی

  .اخراج شدند

ل و اوباش و کالھبرداران به خانه ھای جديد خود در النگلی، وال استريت، در ذبسياری از دزدھا، سياستمداران، ارا

با کد « حتی چچن ھای مخوف مرکز حمايت . دکان ھای سخن پراکنی باز کردندواشنگتن فرار کردند، يا در ھاروارد 

ھرگز در تاريخ مدرن يک . مستقر در بوستون را دارند)  برای صلح در چچنامريکائی –کميته  سيا (خود » رنگی

 ھرگز ريکاام. کشور به اين سرعت از دست نشانده ای خوار به يک قدرت جھانی پويا مانند روسيه تبديل نشده است

نبرد فرا خوانده نديده است که طرح بزرگ امپرياليستی خود اين چنين ھمزمان با موفقيت در بسياری از نقاط جھان به 

   .شده باشد

  . شده استامريکا غيرقابل اجتناب سقوط امپرياليسم ۀ انتقام پوتين نمايندۀالھ

 اسرائيلی -امريکائی ديکتاتوری مسلمان و پادشاھی ۀلطجمھوری اسالمی ايران به يک آلترناتيو ملی مسلمان برای س. ٣

انقالب ايران الھام بخش شھروندان تمام کشورھای عربستان، اردن، مصر، تونس، . در خاورميانه تبديل شده است

 اروپا با تحريمات فلج ۀ و اتحاديامريکا نفوذ رو به رشد خود، ايران توسط ۀدر نتيج. مراکش، عراق و يمن شده است

 کنترول از ترس اين که سرمشق ايران باعث بی ثباتی امريکا. نده، به ويژه توسط تل آويو و عمال غربی او تنبيه شدکن

 ۀ و از کمپين تروريستی جھت تجزي  اسرائيل و اشغال لبنان را ترويج کردۀمله برد، حملحخود می شود، به لبنان 

ايران به حمايت از حزب هللا قدرتمند، يک قدرت : بوده استنتيجه برای واشنگتن ماللت انگيز . سوريه حمايت نمود

 قومی جھت –جنگ سعودی عليه يمن تا حد زيادی يک کمپين مذھبی .  نظامی و سياسی قوی در لبنان ادامه می دھد

.  ھستند و از حمايت ايران برخوردارندامريکا – سعودی کنترولجای ه  ست که مايل به استقالل بئینابودی يمنی ھا

 ايران، با فرماندھان ايرانی که نقش مھمی بازی می کنند، حمله عليه تروريست ھای داعشی ۀنيروھای مقاومت شيع

  .تأمين مالی شده توسط سعودی را رھبری می کنند

 ديگر توسط تل آويو ۀ يک حملۀحزب هللا، متحد ايران در لبنان، نيروھای اشغالگر اسرائيلی را  بيرون انداختند و ھزين

  . باال بردندرا

اين تنھا .  و فساد دست نشاندگان عرب در خاورميانه، تنھا ايران از فلسطينی ھا حمايت کرده است  ناتوانیۀدر برابر ھم

  .  و بدين دليل  شرور و اھريمن است- اسرائيل ست ۀ ست که قادر به مقابله به مثل عليه حمالت ناجوانمردانئینيرو

ايران عليه مزدوران تروريست در ميدان .  جھت تسخير و تخريب سوريه استامريکاای  انتقام عليه طرح ھۀايران الھ

  . جنگ، سالح و داوطلب ارائه داده است

 دالرثر برای لغو بخشی از تحريمات غرب مذاکره کرد، بر سختگيری اسرائيل غلبه کرد و ميلياردھا ؤايران به طور م

 دشمنان خود در واشنگتن، رياض، ۀايران به بھت و حيرت زوز.  نمودلمان، روسيه و چين تأميناتوافقات تجاری با 

  . برای تجارت مولد و روابط ديپلماتيک در آينده نزديک داردئیلندن و تل آويو، چشم اندازھا
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 انتقام جاه طلبی ھای ۀايران از تمام تالش ھای شاخک حساس ستون پنجم اسرائيل جان سالم به در برد و به عنوان الھ

  . و اسرائيلی در خاورميانه ظھور کردامريکائی –و آنگل

 بارھا سعی کرد امريکا بيست سال، ًبرای تقريبا. ی التين شدامريکاونزوئال مبلغ پيشروی سياست خارجی مستقل در . ۴

رغم تحريم ھای اقتصادی   علیاز طريق رأی و يا با گلوله،: آنھا شکست خوردند. تا دولت کاراکاس را سرنگون سازد

.  متحمل شکست حقارت آميزی شد و کودتاھا با شکست رو به رو گشتند و بارھا شورش ھا عقيم ماندندامريکاونزوئال، 

خنثی نمود و » تجارت آزاد« را برای ساخت پيمان ھای امريکا واشنگتن باقی ماند،  تالش ھای ۀ انتقام عمدۀونزوئال الھ

  .بخشيدی التين تعميق امريکاائتالف نظامی خود را در 

، رنگين ترين نقش پيشرو ٢٠١۶ جونرودريگو ديوتيرته رئيس جمھور جديد فيليپين به محض تصدی رياست در . ۵

 رياست جمھوری خود، او به سمت ۀتحت محبوبيت گسترد. واشنگتن در جنوب شرقی آسيا  مفروض شد» الھه انتقام«

 ھستند به بيجينگ  چين که عليهبحيرۀ را در جنوب مريکااچين چرخيد، و قول داد تا تمرينات نظامی مشترک فيليپين و 

ی سرمايه دالر ميليارد ١٣ ۀشدت کاھش دھد، و در عوض، ھمکاری چند صد کارآفرين پيشرو فيليپينی را در اولين بست

  . تجارت تأمين نمودۀ خصوصی چينی برای زيرساخت حياتی و توسع- گذاری دولتی 

 واشنگتن در ۀ در انتقاد از رکورد حقوق بشری خود، بارھا مداخلامريکا ئیه دورورئيس جمھور ديوتيرته  با استناد ب

ول مداخله در امور ؤ پرزيدنت اوباما را مسًاو شخصا. جنگ داخلی او عليه قاچاقچيان مواد مخدر را محکوم کرده است

 را امريکا، او ١٨٩٨پين در سال  عليه مردم فيليامريکابا توجه به تاريخ خونين جنگ استعماری . فيليپين دانسته است

  .محل اقامت ديوتيرته می داند– جنوبی ميندانائو ۀ مذھبی در جزير–ول تحريک درگيری ھای قومی ؤمس

 نظامی ۀاز سلط» چرخش«و اولويت سياسی او در ) »من توله سگ کسی نيستم«(اعالم استقالل ديوتيرته از واشنگتن 

 انتقام واشنگتن در جنوب شرقی آسيا تبديل ۀ، فيليپين را به اولين الھبيجينگا  به ھمکاری اقتصادی منطقه ای بامريکا

  .نموده است

 و بمباران توسط نيروھای راکتی جنگجويان آزاديخواه قوم حوثی، عليه يورش حمالت ًمقاومت مردم يمن، عمدتا. ۶

  .يانه شده است بريتانيا، باعث ھمبستگی گسترده ای در سراسر خاورم– امريکا – سعودی ئیھوا

سعودی برای تحميل يک رژيم » ائتالف«يمنی، اغلب غيرنظامی، ) ده ھزار(١٠٠٠٠ قتلعام بيش از ۀرغم ادام علی

 با ديکتاتوری سعودی باعث تضعيف ادعای نگرانی بشردوستانه برای امريکاارتباط . دست نشانده شکست خورده است

حمايت ايران، عراق و اکثريت مردم کشورھای خليج فارس را جنگ حوثی  ه شورشيان حاضر ب. مردم يمن شده است

 بمب افکن ھا و مھارت ھای ۀدر حالی که جنگ ادامه می يابد، سعودی بر آموزش نظامی، جنگند. تأمين نموده است

. طور فزاينده ای تکيه می کنده  گرسنگی دادن بۀ، بريتانيا و ناتو جھت انتخاب اھداف و حفظ محاصرامريکالجستيکی 

ديرتر يا زودتر مقاومت پايدار و شجاع مردم آزاد يمن عليه ارباب سعودی الھام بخش مردم داخل سعودی برای قيام 

سقوط کاخ سلطنتی آل سعود شالق بزرگی .  دينی ضعيف و فرتوت و مضحک خود می شود–عليه حکومت پادشاھی 

 سعودی تبديل شده - امريکا ۀ انتقام سلطۀن به الھدر يک کلمه، پيکار برای يم. را در خاورميانه به خاک می سپارد

  .است

، جنبش ھا، و رأی »وليستپپو«ی آنھا از رھبران ئدر ھمه جای جھان غرب، طبقات حاکم و بازارھای رسانه .  ٧

دھندگانی می ترسند و بيزارند که برنامه ھای رياضت اقتصادی طراحی شده را رد می کنند، که جھت عميق تر کردن 

، کارگران و امريکا اروپا  و در شمال و جنوب ۀدر سراسر اتحادي. بری ھا و ثروتمندتر شدن نخبگان آنھا ستنابرا
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، با »پوپوليستی«و بازگرداندن دولت رفاه » بازار آزاد« متوسط برای سرنگونی رژيم ھای ۀاکثريت قريب به اتفاق طبق

  . می کنندئیدھای عادالنه راھپيماتأکيد خود بر خدمات اجتماعی، شرايط کار انسانی و دستمز

، الھه ھای انتقام و خشم پويوليستی ارجنتاينی شمالی، مکزيک تا امريکاال، چين تا گ تا پرتپولنداز بريتانيا تا فرانسه، 

پوپوليست ھای .  شالق بانک داران، مجتمع ھا و ميلياردرھا می کنندۀتھديد به پايان دادن به سلط) دولت رفاه(بازگشت 

کنده ممکن ست که ايدئولوژی ھای مختلفی داشته باشند؛ برخی ھا ممکن ست ملی گرا، چپ، کارگر، کشاورز، خرده پرا

و ھمه توسط ھر دو . باشند بورژوازی و کارمند دولتی، دانشجوی بدھکار، محيط زيستی و يا حامی محصوالت داخلی

دی اجتناب ناپذير امپرياليسم بازار آزاد و جنگ آماده می و ھمه برای نابو.  مختلف متحد و تقسيم شده انديدۀ و عقفعتمن

  .شوند

  

  نتيجه گيری

امروز امپرياليسم غرب و خط مقدم شالق متحدان خود، در بزرگ ترين درگيری ھای جھانی جھان عليه خشم و الھه 

  .وط امپرياليسم ھستنداين ھا نمايندگان اجتناب ناپذير سق. ھای انتقام در حال ظھور در تمام قاره ھا صف بسته اند

 کشورھا و فرھنگ ھای ،شالق غرب برای غارت ثروت مردم ھدف و راه اندازی جنگ ھا آزاد بوده اند، که ھر دو

غرب نيروی حياتی . مدرن و باستانی را  تخريب کنند، در حالی که ميليون ھا نفر را کشتار و سلب مالکيت می کنند

نخبگان غربی از طريق زنجير شالق کشورھای دست نشانده با ھمدستان . کندخود را از شالق ھفت تسمه استنتاج می 

مقاطعه «خونخوار خود، از قاتالن مواد مخدر، تروريست ھای اسالم گرا گرفته، تا جوخه ھای مرگ و شکنجه گران 

  .معمولی حکومت می کنند» کار

توسل شويم، ما آمده ايم تا باور کنيم که در نھايت بدون اين که بيش از حد به  دانش و حکمت افسانه ھای يونان باستان م

کشورھا، رژيم ھا، جنبش ھا و مردم ظھور خواھند کرد و به عنوان نمايندگان غيرقابل اجتناب عدالت عمل خواھند 

 در حالی که نظم کھن:  انتقام مدرن و خشم ھستی دوگانه دارندۀالھ. نمود، که منجر به سقوط امپرياليسم غربی می  شود

  .را سرنگون می سازند، آنھا به دنبال ايجاد جايگزين ھستند

نبرد فرا  خود آنھا را به ، انتقام و خواھرانۀالھ. در ذات خود در جنايت عليه بشريت متخصصينی گستاخ اند» جالدان«

يران در چين، روسيه و ا.  و سرنگون می کنند، در حالی که مراکز جديد ثروت و قدرت خود را می سازندمی خوانند

  . آنھا آماده اند تا بر روی خرابه ھای آن تمدنی جديد بسازند– انتقام رفته اند ۀبرابر غرب فراتر از نقش الھ

 شوند که ئی باز باقی می ماند که آيا آنھا می توانند مانع از تبديل خود به شالق جديدی عليه مردم و ملت ھاسؤالاين يک 

  . برای انقالب به پا خاسته اند
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