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  توطئه ھای جھانی امپرياليسم

  حاکميت خانمان سوز سرمايه 

٥  
  

، بخش پنجم آن را خدمت ھم ميھنان تقديم "اليسمتوطئه ھای جھانی امپري"به سلسلۀ مقاالت سال گذشته تحت عنوان 

  . دارممی

حاکميت برباد کن صاحبان سرمايه که منحصر به  چند فاميل و بانک ھای استثمارگر است، سرنوشت جھان را رقم 

زنند، ثروت جوامع ضعيف و  اين گروه ھای نخبه جنگ ھا را به راه می اندازند، نظام ھا را برھم می.  زند می

البته رقابت ھای درونی .  کنند تا  حاکميت جھانی آنھا تأمين گردد برند، ويران و کشتار می  را به غارت میناتوان

شود که جنگ ھای تباه کن جھانی به وقوع بپيوندد و   ناگزير ھم است، باعث میکه بنا برخصلت سرمايهميان آنھا 

نابودی .  شام چيزی مقدس تر از سرمايه نيستبرای اين گروه ھای خون آ.  تباھی ھای بيشماری را سبب گردد

 .انسان ھا و ويرانگری تمدن ھا کمترين ارزشی برای صاحبان سرمايه ندارد

از ھمين جاست که رقابت .  کنند گروه ھای تبھکار صاحبان سرمايه برای تسلط خود در چوکات دولت ھا عمل می

شود و در صورت برخورد منافع  ميان دولت ھا که  دل میھای صاحبان سرمايه به فعل و انفعاالت ميان دولت ھا مب

  .           گردد  و جھانی شعله ور میه ئینمايندۀ صاحبان سرمايه اند،  آتش کشمکش ھا و جنگ ھا در سطوح منطق

صاحبان سرمايه بانک ھا، رسانه ھای مطبوعاتی، صنايع اسلحه سازی، صنايع نفت و گاز و حتا قاچاق مواد مخدره 

مورگان  Morgan Chase)(بانک امريکا ،  )Bank of America(بانک ھای درجه اول مانند . در دست دارندرا 

قوای  . ملکيت ھای گروه طماع نخبه است  Wells Fargo)  ( و ول فارگو ( Citigroup)، سيتی گروپچيز

ن جنگی متعلق به ھمين گروه و اجيرا) سی آی ای و اف بی آی(نظامی امريکا، ناتو، استخبارات داخلی و خارجی 

ھمين ھا اند که رئيس جمھور می سازند و برای اين منظور .  نخبه است که کسی توان روياروئی را با آنھا ندارد

کسانی که سطحی می انديشند به اين تصورند که مردم رئيس جمھور را .  انتخابات تصنعی را به راه می اندارند
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 بوديم که چطور ٢٠٠٠ما شاھد صحنه سازی ھای انتخابات رياست جمھوری سال .  انتخاب می نمايند، نه ديگران

سانند تا بتواند بھتر از الگور خدمت گذار بوش را به تاج و تخت امريکا برصاحبان سرمايه تصميم گرفتند که جورج 

 .  آنھا باشد

ن دست دارند که ھمراه با محققاسسات تحقيقاتی، ژورنال ھا و رسانه ھای خبری  متعددی را در صاحبان سرمايه مؤ

افرادی معروفی مانند ھنگتن .  ندميسر می سازطراز اول زمينۀ فکری و تيوريک حاکميت جھانی آنھا را 

)Huntington( کيسينجر ،)Kissinger ( و برژينسکی)Brzezinski ( اند که از ساليان ای چھره ھای شناخته شده

سسات معروف تحقيقاتی مانند انجمن رار داشته و آنھا را در حدود مؤ قمتمادی بدينسو در خدمت صاحبان سرمايه

سسۀ کسينجر و ھمراھان  در امريکا و انستيتوت العات ستراتژيک و بين المللی و مؤسياست خارجی، مرکز مط

فوويتز  ديگری مانند ولافراد.   دھند سلطنتی امور بين المللی در برتانيه برای تداوم حاکميت جھانی شان مشوره می

)Wolfowitz( کرستول ،)Kristol( کاگان ،)(Kagan  ھا تن ديگر تيوريسن ھای ادارۀ بوش بودند که جھان و ده 

اکنون ھم شاخۀ ديگری از ھمين .  را به خاک و خون کشانيدند و صد ھا ھزاز تن را در افغانستان و عراق کشتند

وسعه طلبی صاحبان سرمايه در امريکا بيشتر ھموار می  ادارۀ اوباما فعال اند و راه را برای تتگروه در چوکا

تداوم اشغال افغانستان و عراق و تجاوز ناتو به ليبيا غرض غارت ثروت نفت و گاز اين کشور و شعله ور .  نمايند

تبديل خواھند کرد، جزء توطئه  که باالخره شرق ميانه را به يک آشويتس جديد ه ئیساختن جنگ ھای محلی و منطق

  .ھای جھانی امپرياليسم است

ضد ه به بھانۀ مبارزه ب.  ، بھانۀ طالئی در اختيار گروه نخبه گذاشت٢٠٠١سال سپتمبر  ١١حادثۀ تروريستی 

تروريزم،  آسيای مرکزی در سال ھای نخست  بعد از سقوط شوروی،  برحسب مشورۀ بريزنسکی آماج يورش 

کمپنی ھای نفت و گاز امريکا برای غصب ثروت آسيای مرکزی به اين .  ژيک امريکا قرار گرفتاقتصادی و سترات

با وجود شکست بعدی از چين در بازی ستراتژيک اين منطقه، امريکا کامالٌ از صحنه بدر .  منطقه سرازير شدند

را در تصرف خود درآورد و دولت امريکا به نمايندگی از گروه نخبۀ اين کشور افغانستان و عراق .  نشده است

ثروت بيکران زير زمينی .  اوباش ترين افراد را در اريکۀ قدرت نشاند و صد ھا ھزار تن را به ھالکت رسانيد

ايجاد مراکز . سازد افغانستان و نفت و گاز عراق صاحبان حيوان صفت سرمايه را به  ھر نوع درندگی وادار می

آن برخاسته اند، صرف برای غارت ثروت از به دفاع "  مادر خطايان"داد از نظامی امريکا در افغانستان که يک تع

سيس خواھد شد، نه به خاطر حمايت افغانستان از شر کشور ھای أکشور ما و نگھداری از منافع امريکا در منطقه ت

وکش را به باداران خود لمان و برتانيه کمين گرفته اند تا ھندااين غالم صفتان فرومايه در امريکا، فرانسه، . ھمسايه

  . بفروشند

غرض تسلط به ھر ساحه ای از جھان،  امريکا ھمچنان قادر شده است که مراکز نظامی متعددی را در پولند، 

سيس نموده  تا از آنھا در يورش ھای  نظامی اش عليه ھر کشور نافرمان در أبلغاريه، رومانيه و جمھوری چک ت

گردند و  روسيه و چين  از نگاه  صاحبان سرمايه، رقبای خطرناک محسوب می.  اروپا و ماورای آن استفاده  برد

رشد و انکشاف سريع .  در ساحۀ رقابتی چين مقام اول را حايز است.  به ھر قيمتی که است بايد مھار گردند

.   انداخته استاقتصادی چين، امريکا را به انديشه ای از دست دادن مقام اول نظامی در جنوب شرق آسيا و بحر ھند

با تصادمات نظامی، منابع اقتصادی و صنعتی و قوت نظامی . امريکا مشوق  آغاز جنگ گرم  بين ھند و چين است

اينجاست صاحبان سرمايه .  ھند و چين صدمات جبران ناپذير خواھد ديد و آھنگ رشد ھر دوکشور بطی خواھد شد

  .  يت شان دوباره درين گوشۀ جان تثبيت گردددھد که با حمايت يکی عليه ديگری، حاکم را خدا می
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 یصاحبان سرمايه برای سرکوبی نھضت ھای آزاديخواھی واقعی و تخريب و  انھدام  نظام  ھای خالف ميل، اجيران

نظاميان . گيرند شوند و تحت تربيه قرار می اجيران از جانی ترين افراد گردآوری می.  را در خدمت خود دارند

دست ه ھر زمانيکه فرمان ب.  گردند ن میيسسات امنيتی خصوصی در رأس اجيران تعيمؤ افراد متقاعد امريکا و

در حال کنونی اجيران در افريقا، شرق ميانه، افغانستان و ساير کشور .  کنند آوردند، اقدام به کشتار و انھدام می

  .ھای ديگر فعال اند تا ھر گونه جنبش آزاديخواھی را سرکوب نمايند

 سرمايه از طبقات فاسد حاکم در جھان پشتيبانی می نمايند و آنھا را در بدل اعطای ثروت کشور شان در صاحبان

ما مشاھده می کنيم که چطور صاحبان سرمايه از شيخ ھای مزدور صفت عرب، نظاميان . زير بال خود می گيرند

.  غانستان و پاکستان حمايت می نمايندگان در افشرف باختدرنده خوی امريکای جنوبی، جانيان حاکم در افريقا و 

امپرياليسم برای تسلط و حاکميت .  اصطالحات حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی و آزادی جعلياتی بيش نيستند

افراد سبک مغز و .  جھانی خود به تبليغ چنين اصطالحات ميان تھی که خود ھم به آن معتقد نيست ضروت دارد

  .  شوند و مزدوران به دوران رسيده به مقام عاليۀ دولت نصب میکودن زودتر به دام می افتند 

شوند تا  دولت ھای امپرياليستی وارد کازار می.  گيرد خود میه توطئه ھای جھانی امپرياليسم اشکال خاصی  ب

  .   حاکميت جھانی سرمايه تداوم يابد

  

     

 

  


