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  امريکا امپرياليزمريز خونچھرۀبر  ماسکی ،اوباما

 
 

می کوشد دم و دستگاه تبليغاتی غرب  . اوباما آمد تا امريکا دروغی برای گفتن داشته باشدجورج بوش رفت و بارک
در  هيس جمھور اياالت متحدئبه عنوان چھل و چھارمين راش  »تاجگذاری«پيروزی اوباما در انتخابات عمومی و 

 ھای بورژوايی رسانه. کشيده تبليغ کند  انسان ھای محکوم و ستمياھایی برای تحقق رؤھمچون فرصت  را امسالجنوری
 ابراھام لنکلن و مارتين با الھام از افکارھايش را   و محتوای سخنرانیهبه رقابت پرداختدر شخصيت بخشيدن به اوباما 

  .دانند می اين دو شخصيت لوری از و خودش را تبکنگ لوتر
و با پايان جنگ سرد به  ابرقدرت مثابهبه ) ١٩۴۵- ١٩٣٩( پايان جنگ امپرياليستی دوم پس ازکه امپرياليزم امريکا 

. ريختپی نظم نوين جھانی را تحکام مواضع قدرتش در سراسر جھان، برای اس ارباب بالمنازع جھان قدعلم کرد، حيث
؛ دست يازيددر سراسر جھان  ھا  غارت ملتھای محروم و ن خون خلقتدر سايه اين نظم بود که بيشتر از پيش به ريخ

خلق «ھا ادامه داد که مقاومت   کرد و تا زمانی به کشتن ويتنامی؛ به ويتنام لشکرکشینمودھا کشور را بمباران  ده
 ھليکوپتر باوی  و آخرين سربازش از فراز بام سفارت امريکا در ھان» اش را به زمين ماليد۵٢-قھرمان ويتنام پوزه ب

  . فرار کرد
ھا و به خصوص منابع طبيعی امريکای   مثابه ابرقدرت به غارت ثروت ملتاز زمان ظھورش بهکه  هاياالت متحد

طراحی و و ارژانتين ھا کودتا را در بوليوی   برای حفظ و گسترش قدرتش دهمشغول بوده است، و شرق ميانه جنوبی 
را با ديکتاتوری نظامی اگوستو سوکارنو و چون حکومت سلوادور آلنده ھای مردمی ھم حکومت اجرا کرده است؛

ترين  نگ و دندانش در شرق ميانه که غنیبرای گور کردن ھر چه بيشتر چ ؛نموده استتعويض  و سوھارتوپينوشه 
 ی ضدھا ترين حکومت و از ارتجاعیت و گاز جھان را در سينه دارد، اسرائيل را ژاندارم منطقه ساخته منابع نف

ھا   افغان ميھنیدر جريان جنگ.  استنمودهدريغ  ، امارات، مصر و ديگران حمايت بیمردمی عربستان، اردن، قطر
از تاريک انديش ترين برای حفظ منافع درازمدتش در افغانستان و منطقه  روسدر برابر اشغال سوسيال امپرياليزم 

  آن طالبان و به تعقيبقرون وسطايینيروی  نخستو در پی آن  ، قدرت رساند و آنان را بهکرد  حمايتنيروھای مذھبی
     .ددان شورای نظاری را بر گرده مردم ما سوار کرد

، اما به برکت صدھا فاجعه می آفريندنقاط جھان پرياليزم امريکا با پيروی از سرشت خونريز خويش در ھمه ام
 به توانسته است  در کشورھای محروم جھانن بی آزرماگير  و مدال زبون غربی و صدھا تحصيلکردۀايدئولوگ و مبلغ

 و رفاه تبليغ کند و چنان ماسکی از سيدن به سعادتاش را يگانه راه ر  و زرق و برق ظاھری دست بزندوسيعتبليغات 
  به ھمين دليل ھم،.ددارب خود محفوظ رای تعيين خير و شر برای ھمه ملل را ب حق کهبکشدانسانيت و آزادگی بر چھره 

  .ھا شوری است با ظرفيت رھبری ھمه ملتيس جمھور امريکا نبود که ادعا داشت امريکا کئجورج بوش پدر تنھا ر
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 ديگر ، آزادی دريد و مجسمۀامريکای ددمنش ز چھرۀاين ماسک را ا اما زمامداری ھشت ساله جورج دبليو بوش 
سمبول واقعی ، تجاوز جنسی بر زندانيانو شکنجه  و ابوغريب  وامريکا نبود، بلکه گوانتانامو، بگرامسمبول دروغين 
  . دش جھانخوار ِاين امپرياليزم

با  ھر کس که«اعالم کرد که  آن به عراق لشکرکشی و پس از به افغانستان و اول ،امريکا پس از بھانه يازدھم سپتامبر
 حلقۀکردن  تر انستان و تنگ يافتن در افغی جای پاکهاش   برای رسيدن به آرزوی ديرينه.»ماست دشمن نيست، ما

 جنگ در برابر تروريزم را به راه انداخت و کشورھای امپرياليستی بريتانيا، ، بود روسيه از چھار جھتمحاصرۀ
، اپرتگال، استونيا، لتواني پولند، مجارستان، مانندی اجير ھابا اردوفرانسه، آلمان و ايتاليا و دو درجن دولت دست نشانده 

  .درگير جنگ در افغانستان کردمقدونيه وغيره را ترکيه، رومانيا، 
  داشت تا و متمايز نو، نياز به چھرۀدار گشته بود خدشهافغانستان و عراق  دو جنگ ويرانگر  امريکا که در»اعتبار«

اين   از عھدهبھتر از اوباما ستمی توانچه کسی .  تبديل شودرزمين آزادی و وعده و نويد فريبندهبه س بار ديگر امريکا
عالوه . اش حسين است  و نام ميانهبه دنيا آمدهاز پدر مسلمان  کينيايی؛ يشۀ ر است باپوستی سياه  اوباما؟برآيدنقش 

 بعيض نژادی حاکم در امريکا تا دھۀ که در جريان تستمیھای سراسر جھان با سياھان امريکا به خاطر  خلقبرين، 
ھا سياه پوست افريقای جنوبی به  رزات آزاديخواھانۀ مليونمبام دھند و از سويی ھ ، ھمدردی نشان می کشيدندشصت

 امريکاکه آپارتايد رژيم ھا مبارز ديگر در برابر   و ده اوليور تامبو،رھبری نلسن ماندال، کرس ھانی، والتر سيسولو
 سياھان سود ببرد و اتمی تواند به نحوی ازين اعتبار مبارزاوباما  ، پسبينند به ديده احترام میرا ، حامی پيگيرش بود

   .  فرشته نجات در اذھان جا زده شودبه مثابۀ
اشک ی ا هباما بر مسند کاخ سفيد برای لحظاين ھم قابل فھم است که سياھان امريکا و ديگر نقاط جھان با تکيه زدن او

کوشند مردم را  یر جھان و به خصوص کشور اشغال شدۀ ما مداری در سراس ھای سرمايه شادی بريزند، اما ايدئولوگ
  . يافتند خواھسعادت گم گشته را باز د که با آمدن اوباما اور کننوار اشک شادی بريزند و ب  ميمونتشويق کنند

 بوش یھا ھای امريکا را به گردن بيکفايتی ارند تا بار ھمه آبروريزی و شکستاگرچه سياستمداران امريکا تالش د
 کار ديگری بر سر کار می بود، اگر فرد فجايع نيست و ول اينؤتی امريکا مسليسامپريا  که سرشتندازند و نشان دھندبي

   .بپردازندخواھند به تالفی   با پنداندن اوباما میاکنون  وکشيد به اين افتضاح نمی
 را با برگ انجير اقتصاد بازار اش رسوايینتوانستند بيش ازين که ناشی از فساد مالکان وال ستريت بحران مالی اخير 

زايی بارزترين  محتضر بودن امپرياليزم را اثبات کرد و نشان داد که اين بحرانبار ديگر ،  مدنی بپوشانندۀو جامع
  .  نيستآناز چنگ   نظام قادر به رھا کردن ديگرھيچ کسنه اوباما و نه داری است که  ۀ سرمايهمشخص
ه سينه می زد، چه تفاوتی با ش را ب ااما ببينيم اين ھمه تغييری که اوباما سنگ. ورده شد صحنه آبهبا شعار تغيير اوباما 
 از اھدافش در ی به برخیياز سودانند که امريکا   میاش ستراتژيستاوباما و مشاوران . ھای قبل از اوباما دارد دوره

تواند  ر ندارد، و در صورت لزوم میا نفت و گاز بر سر راھش قرچپاولھيچ مانعی در راه  و عراق دست يافته است
از حد پرمصرف و فرسايشی  جنگ را بيش  ايندامۀ و از سويی ھم اپارچۀ وابسته به خود تجزيه کندعراق را به چندين 

سربازان و تجھيزات بيشتر  و ندند طی شانزده ماه آينده سربازان امريکايی را از عراق بيرون کندر نظر دارد، ندان می
 ھم اکنون سی و دو ھزار سرباز امريکايی در .دن پاکستان به کار بربهاين جنگ   دامنۀکشاندنفغانستان و جنگ ارا در 

تا اوباما اعالم کرده است که سی ھزار سرباز تازه دم را و  کنار سی ھزار سرباز ديگر ناتو در افغانستان حضور دارند
 »محراق توجه « بدينوسيله افغانستان را طوری که گفته است درتا دکن ان ميالدی به افغانستان اعزام میتابستان سال رو

چه بيشتر ساز و با تمرکز ھر و کشور ما را کند جنگ تبديل  ویي ه تضادھای منطقرھگاه اصلیگبه آن را  و دھدقرار 
  . پيچاندبز پيش در غل و زنجير اشغال بيشتر ا ،برگ نظامی
ريکا و پذيرش يک سياه به عنوان  در رھبری ام»تغيير« تبليغ در غرب و به ويژه امريکايی رسانه ھایھرچند که 

 اما جامعه امريکا گلو دريدند،ای از متمدن بودن   تاريخی و نشانه حادثهبه مثابۀيان ئيس جمھور از سوی امريکائر
يس ئن به عنوان نخستين زن روری کلنتالِ ھال اين است که اگر تغيير شخص تاريخی باشد، درينصورت انتخاب شدنؤس

 سياھان پر رونق شده و جمھوريخواھان ھم سياه پوستی ۀھر چند که بازار مکاربود؟  تر نمی جمھور ازين ھم تاريخی
و از  حتی جان مکين، رقيب انتخاباتی اوباما .دانيم که اين تغيير نيست میرا به حيث رھبر حزب خود انتخاب کردند اما 

 .ھای امريکا در جھان توصيف کرده است  برای پياده کردن سياستفردھم او را بھترين سرکردگان حزب جمھوريخواه 
، در اصل يک  اندحاکم بودهکه به تناوب بر سرنوشت امريکا  )ھا جمھوريخواھان و دموکرات(دو حزب مقتدر امريکا 

  :حزب است
  . بزرگ امريکاحزب بورژوازی 

کوشيده است در  امريکا ديده نشده و ھر يک یھای خارج يچ نوع تغيير چشمگير در سياست  و بيجا شدنش ھ با جا
به شود وزارت دفاع  طوری که ديده می.  سبقت گيردش ديگر برمداخله در کشورھاغارت منابع طبيعی و انسانی و 

جورج   از سوی قرار دارد که افرادیدر اختيارکماکان  و وزارت ترانسپورت امريکا ترين پست در کابينۀ کليدیعنوان 
پيلوت امريکايی در وزيرستان بيست  ھای بی طيارهبمباران  سه روز پس از تحليف اوباما، تنھا. ند بودده ش گماشتهبوش
 اين حمله نشان داد . القاعده و متباقی زنان و کودکان بودندعضوشان در ميان که تنھا سه تن برجا گذاشت   کشتهو يک

  . گذرد میآھن و خون   جورج بوش ازکه راه اوباما مثل سلفش
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به ارمغان نياورده ھا  روزی افغاناھبدبختی و سيحضور نظامی امريکا در افغانستان در ھفت سال گذشته چيزی جز 
 خويی ذاتی امپرياليزم نشاندھندۀ درندهآن، محابای صدھا افغان در جريان  و کشتار بیبمباران ساحات مسکونی  .است
ده تن  عروسی در شاه ولی کوت کندھار، ھجيان بمباران مراسم تن در جر۵۶ تن در عزيزآباد شيندند، ٩٢ کشتار . است

عروسی در  افغان در مراسم ۵٢ ھمان راھی است که با کشته شدن ۀادامھای ديگر در مناطق ديگر  و دهدر لغمان 
 .نمودندھزار دالر تعيين دو را ، خون بھای ھر افغان برای اھانت بيشتر  و آغاز شد٢٠٠١ارزگان در 
ھای  مخالفت خود را با سياست ،و با علم کردن کشتار غيرنظاميان رزی می خواھد نقاب بر چھره بکشدکاما اکنون 

گيرد، اما با نگاھی گذرا تواند مستقالنه تصميم ب که شاه شجاع ثالث نيست و میيکا به نمايش بگذارد و نشان دھد امر
مانند ضياالحق کرزی ھم  رسيدن آن،به سر ه با  ککرزی مانند ھمه عمال امريکا، تاريخ مصرف داردشود که  ديده می

   .خواھد شدبر سر راه منافع امريکا قربانی  ھم زدن، در يک چشم برو نوريگا 
 مانند فرانسيس فوکوياما، وليبراليزماش رسيد، مبلغان ني  که امريکا گويا به آرزوی جھان يک قطبیا پايان جنگ سردب

 ھم به تقليد از استادان سرسپردگانو  ريخ را سر دادندگ کمونيزم و پايان تازمزمه مرشاگرد خلف ساموئل ھنتنگتون، 
ی امريکا را به ه يکه در آن سگ منطق روسيه در برابر گرجستان  اما اقدام کوبندۀبه ارائه اين تز در کشور ما پرداختند،

ايگاه ھوايی مناس که شاھرگ پ بستن برای؛ اعالم قرغيزستان  بر خود بلرزد از ترسلگد بست تا صاحبش در واشنگتن
با  ھای عراق  خلقآفرين حماسه فرزند ی منتظر الزيدیئو پذيرا ؛اکماالتی اشغالگران امريکايی در افغانستان است

    .ه دارد ادامتاريخ ، استپايان نيافته تاريخ اثبات کرد کهاز جورج بوش ھايش  بوت
ھای امپرياليزم امريکا و  دستبخش،  یئبا جنگ رھاتنھا   کهخلق ھای سراسر جھان و به ويژه افغانستان و عراق

 مرفه و زندگی  به يک جامعۀ در برابر طبقات حاکمهامان  را از خاک خود کوتاه خواھند کرد و در پيکار بیشرکايش
ای ھ ی برای انسانموھبت نه ،ھای غارتگر است ای سر دست کمپنی که اوباما باشهدانند  نيک می ،انسانی خواھند رسيد
  . محروم و بالکشيده

  
  !مرگ بر امپرياليزم

   به پيش،در راه برابری
  

  سازمان انقالبی افغانستان
  

  ١٣٨٧دلو 
 


