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 شکار و شکارچی

  

جو  و ی را جستئ از اشکال بر پيشبرد و بقای زندگی خود راه ھایھر موجود زنده در طبعيت تالش می کند به شکل

که يک شکارچی و شکارمورد نظر با ھم  ما می بينيم زمانی. نمايد تا از آن طريق بتواند موجوديت خود را حفظ کند

ديگر روی منفعتی که غضب و نابودی يکی توسط ديگری  چی به يکشوند، ھردو يعنی شکار و شکارروبرو می 

شکارچی به . ه ھمديگر ھر چه بيشتر نزديک شوندرا در بر دارد، به ھم عالقه نشان می دھند وکوشش می کنند ب

خود را به طعمه  که تيرش به خطا نرود و مستقيم به ھدف اصابت کند سعی می ورزد تا ھر چه بيشتر خاطراين

که خود بتواند به آسانی بر شکارچی حمله  عکس شکار ھم به خاطر دفاع از خود و به ھدف اينه نزديک بسازد وب

د شکارنمايد ، سعی می ورزد تا با نگاه ھای دوستانه ومظلومانه ھر چه بيشتر فاصله بين خود وی را خو ور گردد و

م و به اين ترتيب ھر کدا  يک حمله خودرا از شر شکارچی نجات دھدابتواند بمگر و شکارچی را کمتر بسازد تا 

 شکارچی فقط برمبنای بقای پس ديده می شود که نزديکی و دوستی شکار و. ندخود را آماده به پيروزی می ساز

  .زندگی آنھا نيست

چون . ت را فقط می توان دردنيای حيوانات مشاھده نمودعيقانون طب. ت نيستعي در اين جا صحبت از قانون طب

  .ت يکی مجبوراست ديگری را نابود کندعيطبق قانون طب.  زندگی در ميان استءدردنيای حيوانات بقا

 از شکار و شکارچی تذکر رفت بين امپرياليسم و قدرت ھای دولتی زر پرست که که قبال  در دنيای سرمايه قسمی

 خلقھا دريغ هھمکاری با ھمديکرعليپول را قبلۀ خود ساخته اند دوستی و نزديکی به وجود می آيد و از ھيچ نوع 

جه ھستيم که ما متو. الخره منجر به نابودی يکی توسط ديگری می گرددانمی ورزند و اما روزی می رسد که ب

 ھا و وسايل جنگی جديدی را اختراع نمايند و آن را در روشاززمان پيدايش سرمايه به اين سو انسانھا توانسته اند 

گرگون و سايل جنگی توانسته اند دنيا را د و وھمان روشھادسترس سرمايه داران قراردھند وآنھا با به کار بستن  

زنده و  خود، آنچه حيات ۀت حفظ منافع غارتگرانه و اعمال قدرت ددمنشان نمايند و آنھم فقط جھکوبخلق ھا را سر

  . است به نيستی و نابودی سوق می دھند
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مخرب از ساليان زياد بدينسو در صدد است به ھر قيمتی که شده " قھرمان"امپرياليسم جنايتگسترامريکا اين 

مانند شکارچی درنده خوی درمواقع حساسی که . ھان برقرار سازدحاکميت استعماری و استثماری خود را در ج

ابتداء با شکار مورد نظر روی اھداف پالن . جوی شکارمی افتد و خود و منافع خود را در خطر می بيند، در جست

شده و مشخص خود دست به ايجاد دوستی و مراوده می زند و با کمک ھای اقتصادی در ساحات نظامی و خارج 

اين تقويت مادی تا سرحدی ادامه . نقدر به تقويۀ آنھا می پردازد تا بتواند آنھا را در انحصار مادی خود بياوردازآن آ

ھا در جھان می شود، به وجود ی  که منجر به ديکتاتوره ای از آنھا حکومات استبدادی و خود کامبتواندمی يابد تا 

  .بياورد

نظامی و مادی و جھت حفظ آن که جز انديشيدن به منافع خود و اقليت  دست آوردن اقتدار ه  اين ديکتاتور ھا با ب

کوچکی از جامعه که با تمام ھست و بود، خود را در خدمت ديکتاتورھا قرار می دھند، حاکميت استبداد، بی قدرتی 

لق می اکم بر سرنوشت خرا ح.... که خود وضع می کنند، ترور خلق ھا خود و یسياسی خلق ھا ، برقراری قانون

ند تا به اين ترتيب توانسته باشند در تصاميم و قرار داد ھا ی خأئنانه با امپرياليستھا  که فروش منافع ملی خلق ساز

  . حق مردم را سد شوندهھا در ميان است، مانع به وجود نيايد و در زمينه بتوانند جلوی خواسته ھای ب

 ادامه می يابد که منافع ھمديگر را تأمين کنند درغير آن یزمان اين دو پديدۀ نابود کننده تا ۀ اما دوستی و مراود

ابتداء به ھزار . تخطی و نافرمانی ديکتاتورھا در اين ساحه، عصيان امپرياليسم درنده خوی را به طغيان می آورد

بتواند  ديکتاتور ھا تحريک می نمايد و شورش را در جامعه بر پا می کند تا خود هبھانه و توطئه خلقھا را علي

 سرزمين ستم ديدگانی متوجهھمين است که حمالت نظامی خود را . ابتکارعمل را جھت نابودی آنھا دردست بگيرد

آنچه . که  در طول عمر ديکتاتورھا جز استبداد و وحشت حاصل ديگری در زندگی نصيب آنھا  نگرديده، می نمايند

ند که در خيانت کميت ديکتاتوری را برقرار می سازبه حادار و ندار يک جامعه است به نابودی ميکشانند واين مرت

به کشور و مردم خود ازديکتاتور قبلی سبقت جسته وبدون قيد و شرط در خدمت جھانخواران باشد يعنی ديکتاتور 

  . ساخته و پرداختۀ خود شان

ی آفريند تا خود از آن  اين جا است که به صراحت می توان گفت که امپرياليسم جھانی به ھر قيمتی که شده آفت م

  .منفعت ببرد

تر امريکا و متحدينش به خود اجازه می دھند که سکه امپرياليسم جنايتگ در صورتی: ال در اين جا است ؤاما س" 

  "دست به تمام جنايات در جھان بزنند چرا ديکتاتورھا نی؟؟؟

  

  

 


