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  امپرياليسم و مقاومت مردمی
  

ً روابط حاکم و محکوم مسلط است توازن قواء در .  در روابط بين المللی امروز، قسما
با .   است٢٠ و اوايل قرن ١٩و بيش شبيه به فضای استعماری قرن سطح جھانی کم 

تحميل اميال استعماری از جانب قدرت ھای بزرگ بر کشور ھای کوچک و ضعيف، 
کشمکش نوينی ميان ملل تحت سيطره و کشور ھای امپرياليستی در حال تکوين است  

  . که ابعاد وسيعی به خود خواھد گرفت
   

امريکائی با .  اال جای خود را به کلونياليسم امريکائی داده استکلونياليسم اروپائی ح
عقد معاھدات دو جانبه و يا چند جانبه در صدد در بند کشيدن کشور ھای رو به 
انکشاف و خنثی ساختن نفوذ قدرت ھای نوظھور مانند چين و برازيل است که نتوانند 

 اسرائيل – مثلث ستراتژيک امريکا . امريکا را در ھيچ مکانی از دنيا به مبارزه بطلبند
به آرزوی حاکميت کامل سياسی و اقتصادی بر ) در حقيقت ناتو امريکا است( ناتو –

اين مثلث آرزو دارد که ثروت شرق ميانه در اختيار ميليتاريسم .  شرق ميانه اند
سی و امريکا و اسرائيل قرار گيرد  تا ملل اين منطقه نتوانند در راه رشد اقتصادی، سيا

امريکا و کوريای جنوبی برای مھار کردن .   فرھنگی گام ھای موثری بردارند
امريکا ھمراه با  جاپان، ھند و ساير کشوھای .  کوريای شمالی طرح ريزی ميکنند

جنوب شرق آسيا مصمم به خلق يک ناتوی آسيائی است که چين را طوری از پا 
 .  ح جھانی چلنج دھددرآورد تا  نتواند بھعظمت طلبی امريکا در سط

     
ً ھمه کشور ھای اروپائی بودند که غرض به  در گذشته قدرت ھای امپرياليستی تقريبا
ً  به آن کشور تجاوز ميکردند و يا اينکه  سيطره در آ وردن يک کشور ضعيف مسقيما

جنبش ھای آزاديبخش .  توسط عمال داخلی خود، کشور مورد نظر را اداره می نمودند
 در نھايت نتوانست ممالک آسيا، افريقا و امريکای التين ١٩۶٠ و ١٩۵٠ملی دھه ھای 

طبقات حاکم اين کشورھا روابط حاکم و محکوم .  را کالً از سيطرۀ امپرياليسم برھاند
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را با قدرت ھای استعماری  برای مدت مديدی حفظ کرده اند  و از ھمين جاست که 
امروز مقاومت مردمی .  يرد و متبلور می شودنيرو ھای مقاومت مردمی نضج می گ

 .  را عليه امپرياليسم امريکا و دست نشاندگان داخلی آن، در ھمه جا مشاھده می کنيم
  

امپرياليسم در حال کنونی ميکوشد که کشور ھای استعماری تسلط اقتصادی خود را بر 
عد از آزادی ب.  سرزمين ھای مستعمراتی سابق ھمچنان حفظ نموده و تحکيم بخشند

نسبی سياسی، کشور ھای نو به استقالل رسيده نسبت طرح ھای ماھرانۀ امپرياليسم و 
فلھذا .  قشر حاکم وابسته نتوانستند که به پيشرفت ھای اقتصادی و صنعتی دست يابند

کشور ھای نو به استقالل رسيده طور متداوم در حلقۀ مستعمراتی کشور ھای 
 بر استعماری قرضه ھای تحميل شده از جانب قدرت ھای . امپرياليستی باقی ماندند

کشور ھای زير نفوذ و پافشاری صندوق وجھی بين المللی در تبعيت کشور ھای قرض 
 اين سازمان، ممالک دريافت کنندۀ قرضه را برای ۀن شديگيرنده از روش ھای تعي

عالوه  ه  ب  .مدت طوالنی در زنجير مستعمراتی کشور ھای استعماری قرار داده است
 کمپنی ھای ی ھا"ان جو او" با فرستادن استعمارگرمين حالت وابستگی، قدرت  ھای أت

خود به داخل کشور ھای وابسته عمالً اقتصاد اين ممالک را در دست می گيرند و آقای 
ما اين روابط حاکم و محکوم را در مناسبات استعماری امريکا .  بالمنازع آنھا ميگردند

  .فغانستان مالحظه می کنيمبا عراق و ا
  

 قدرت ھای بزرگ به شمار ميروند و شريان  ھای حيات ءبا وجوديکه امريکا و شرکا
.  اقتصادی کشور ھای وابسته را در دست دارند، مقاومت مردمی در حال تکوين است

با خيزش ھای نوين مردمی، نه تنھا .  يم مردم در حال بيدار شدن اندتوده ھای عظ
  .  که عمال داخلی آنھا ھم خرد و خمير خواھند شداستعمار بل

  
 
  


