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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

  ٢٠١٢ سپتمبر ١٩

  ، در امريکا د رحال گشت و گذار استھيوالئی

   امپرياليسم استھيوال آن 
  

 مردم، ويران ساختن تجاوز به حاکميت کشور ھا، انھدام نظام ھا؛ کشتار. امريکا خالق اکثر بحرانات جھانی است

شھر ھا، اھانت به  زنده و مردۀ مردم جھان و بی احترامی به ارزش ھای ساير اديان جزء ارکان سياست خارجی 

  .سرانجام، شبح اين ھمه ويرانگری و بربادی امريکا را در داخل و خارج دنبال می کند.  امريکا گشته است

مورين امريکائی به أبعضی عساکر وم. کائی به گوش نرسدروزی نيست که  خبر خودکشی يک و چند عسکر امري

توھين به .  ھدايت و يا بدون استيذان آمران خويش دست به جنايات ضد بشری در کشور ھای زير اشغال می زنند

مردم و فرھنگ بومی، اھانت به مقدسات و ارزش ھای معنوی يک کشور، قين و فانۀ محبوسين در زندان ھای 

آی ای، امر ونھی گستاخانه و متکبرانه به دست نشاندگان خويش در نظام ھای دست نشانده، جزء مخفی و علنی سی 

مورين امريکائی را که در کشور ھای أخواھی نخواھی عذاب وجدان، روح و جسم عساکر و م.  برنامۀ کار آنھاست

اين حالت باعث می .  وردگردند، می آزارد و آنھا را سرانجام در حال جنون درمی آ مختلف مرتکب جنايت می

در چند سال اخير، ده ھا .  که  يه ديگران آسيب برسانند گردد که تعدادی ازين جانيان جان خود را بگيرند و يا اين

  .مثال از توحش و جنايات اين گروه در داخل امريکا به مشاھده شده است

م در سطح جھانی است، حال خود امريکا بعضی سازمان ھا و فعاليت ھای تروريستی که محصول عملکرد امپرياليس

عليه " مبارزه"مصارف نظامی امريکا در به اصطالح .  را در حالت سرپيچی و سراسيمگی قرار داده است

بيليون ھا دالر ماليه دھندگان امريکائی برای رفع عطش کارخانه جات .  ت به جنگ سرد باال رفته استبستروريسم ن

با وجود رکود مزمن  اقتصادی در امريکا، منفعت صنايع .   شود ن صرف میاسلحه سازی و کشتار مردم جھا

را حمل می کنند، زمانی از " تروريستی"بعضی از سازمان ھائی که داغ .  نظامی چھار چند افزايش يافته است

ه زمان مصرف ک که انقياد واشنگتن را بيشتر نمی پذيرند و يا اين حينی.  حمايت مستقيم امريکا برخوردار بوده اند

ين شب و روز در مورد امثال عمدۀ آن را در.  شان به پايان می رسد، به نام سازمان تروريستی مسما می گردند

  .  اعالم گرديد" تروريستی"گروه حقانی می بينيم که از جانب وزارت خارجۀ امريکا به حيث سازمان 
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االخص در شرق ميانه، چھرۀ واقعی واشنگتن را به تجاوزات پی در پی امريکا در سطح جھانی و انھدام نظام ھا ب

نيست، بلکه ھدفش فقط " دموکراسی"و  " حقوق بشر"مين أمردم فھميده اند که امريکا به دنبال ت.  جھان نمايانده است

امريکا ھر باخت را در منطقه با يک برد .  ين قسمت جھان استاغارت ثروت اين منطقه و دور ساختن رقبايش از

باخت در تونس، تجاوز ناتو را در ليبيا سبب گرديد که نه تنھا قذافی را وحشيانه از صحنه برداشتند .  جبران می کند

باخت در آغاز انقالب مصر، توطئه عليه سوريه را به راه .  بلکه شھر ھای مدرن ليبيا را به خاک يکسان نمودند

به قدرت رسيدن اخوان المسلمين در مصر، زيانی متوجه .  ا کنون موفق به براندازی نظام اسد نشده اندانداخت که ت

عملکرد ضد بشری امريکا در شرق ميانه و زورگوئی اش در ساير اکناف جھان، . واشنگتن و تل ابيب نساخته است

مقاومت ھای ضد امپرياليستی در .   ازندمردم را به جان رسانيده و منتظرند که خشم خود را به يک نحوی متجلی س

 زور وفشار از جانب  نظام ھای مزدور، مردم شجاعانه مقاومت می کنند نکاربرده باوجود ب.  ھر جا زبانه می کشد

حمله به سفارت امريکا و قتل سفير و سه تن از اعضای سفارت امريکا در .  تا سرنوشت خويش را در دست گيرند

دانيم که تجاوز به حريم سفارت خانه ھای خارجی در  را می اين.  دھد م ليبيا را نشان میبنغازی، اوج خشم مرد

يک کشور و قتل ديپلومات ھا خالف حقوق بين الدول و اصول اوليۀ ديپلماتيک است، اما اين  حرکت نتيجه ای 

ياليستی امريکا مانند شبح به پاليسی امپر.   امريکا در ليبيا و ساير کشور ھا بوده استۀمستقيم  روش تجاوزکاران

  .دور سر امريکا می چرخد

 و وارد ه عالوۀ مقاومت مسلحانهب.  در افغانستان، تلفات نيرو ھای اشغالگر امريکائی و ناتو رو به افزايش است

  اشغالگر از جانب گروه ھای مخالف، اشغالگران از داخل نظام ھم زير ضربه واقع مییکردن  تلفات بر نيرو ھا

روزی نيست که چند تن از عساکر امريکائی و ناتو مورد حمالت کشندۀ پوليس و عساکر نظام کابل قرار .  دشون

انفجارات و بم گذاری در مراکز عمدۀ قوای اشغالگر امريکا و ناتو در افغانستان که تلفات انسانی و مادی .  نگيرند

 و ضد استعماری در ميان مردم، عساکر و پوليس شعور ملی.  عظيمی به جا می گذارد، کار مقاومت از داخل است

کمک افغان رو به افزايش بوده و ھم رويۀ ضد انسانی قوای اشغالگر در پی بردن به نيات اصلی اشغالگران  

روش توھين آميز و خشن عساکر و صاحب منصبان امريکائی، احساسات بشری پوليس و .  سزائی کرده استب

  .   و آنھا را به مقاومت و تحميل تلفات بر قوای اشغالگر وادار می سازدعساکر افغان را بر می انگيرد

مقاومت ھای مردمی بدون ترس از نيروی .  شبح تجاوز و وحشيگری، دامنگير امريکا در داخل و خارج شده است

 شکست امپرياليسم از تاريخ.  جھنمی اشغالگران در سراسر جھان اوج می گيرد و استعمار را به لجن می کشاند

روز ھای تاريک ديگری ھم در انتظار مردم جھان .   خويش نمی آموزد و ھنوز ھم دست به تجاوز می زندیھا

ين وقت مبارزات مردمی ھم  آسايش را برای امپرياليسم و استعمار برھم  زده و روز استعمار اما در ع.  خواھد بود

  . گران و مزدوران شان را سياه خواھد ساخت

 

 


