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امپرياليسم جھانی ھای توطئه   
 

 
يدی بحران سرمايه داری جھانی و تاثير آن بر اقتصاد امريکا و اروپا زمينه را برای تجاوزات و برخورد ھائی جد

اه اندازد تا از ره ارد جنگ ھا و تجاوزات جديدی را بامپرياليسم تصميم د.  ساخته استدر سطح جھانی آماده 

يکسو مواد خام و ثروت   کشور ھای ضعيف را به غارت ببرد و از جانب ديگر انحراف فکری را در داخل کشور 

اين .  گرددبحران منحرف  روزمرۀ  بارمصيبتعواقب و نتايج ھای  امپرياليستی خلق نمايد که توجه مردم از 

   ".   امپرياليسم مرحلۀ نھائی کاپيتاليسم ناميد"حالت را ميتوان 

، کشور ھای عرب شرق ميانه و امريکای بعد از در بند کشيدن افغانستان و عراق، توجۀ امريکا به سوی ايران

شورای امنيت سازمان ملل تحميل .  ميل شده استًمرحلۀ اول جنگ با ايران تقريبا تک.  التين کشانيده شده است

اين اقدام شورای امنيت ممد تحميل تعزيرات يک .  تعزيرات شديد و کمرشکن اقتصادی را بر ايران تصويب نمود

مين أھدف کلی اين  اقدامات  از پا درآوردن نظام آخندی ايران، ت.   اروپائی گرديده استۀجامعجانبۀ امريکا و 

فعاليت ی امپرياليستی، حفظ و تداوم سيستم جھانی قدرت تحت رھبری امريکا و خنثی ساختن منافع کشور ھا

حد اقل از  سياست خارجی خود را یبا وجوديکه اوباما خط مش.  ھای ميانجی گرانۀ ترکيه و برازيل بوده است

ش به ارتباط استفاده از ی استوار ساخته، اما پاليسی جھانی بوائ چند جانبه گربر مبنای ھمکاری و ظی فنگاه ل

تداوم تسلط جھانی  بنابران امريکا برای .قوه در رسيدن به اھداف استعماری تا حال به قوت خود باقی مانده است
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 ،ًو يا احتماال عربستان سعودیو به بھانۀ جلوگيری از گسترش سالح اتمی و حفظ امنيت متحدين مانند اسرائيل 

استفاده از بمب ھای کوچک تاکتيکی اتمی از جانب امريکا و يا .  ھد دادايران را زير ضربات خود قرار خوا

در تحميل در واقعيت دوکتورين امپرياليستی بوش .   بوددسيسات اتمی ايران بعيد ھم نخواھأاسرائيل در انھدام ت

  .می  گيرد ھمچنان مورد استفاده قرار بر جھانارادۀ امريکا 

 ديده اند که طبق ميل در ھر کجای دنيا که تتربي" ضربۀ سريع جھانی"وان قوای متجاوز امريکا و ناتو زير عن

ر ابحاغرض تجاوز بر کشور ھای مورد نظر در جھان در خشکه و مراکز نظامی .  خواسته باشند، مداخله نمايند

.  کر و مھمات نظامی از فاصله ھای دور احساس نگردداايجاد گرديده که ضرورت بيشتر در نقل و انتقال عس

 بيش رقوای اختصاصی امريکا برای تخريب و بی ثبات ساختن نظام ھای غيرقابل قبول برای صاحبان سرمايه د

عالمات آمادگی برای کوبيدن ايران و انھدام احتمالی نظام آخندی که بر مبنای  .   کشور فعاليت می کنند٧۵از 

عصر .  شاھده می رسدمکا و اسرائيل به استوار است، در پايتخت ھای امري بوش " ر رژيميتغي"دوکتورين 

اوباما به مانند دورۀ کثيف بوش که تجاوز به افغانستان و عراق را در بر داشت، گويای ماجراجوئی "  فرخندۀ"

  .  جديد امريکا در سراسر گيتی خواھد بود

لذا، .  پرياليسم غير قابل انکار است ستراتژيک آسيای مرکزی و شرق ميانه برای  تسط جھانی ام- ارزش جيو

رفه ئی در رأس ھرم سياسی اين کشور حتداوم اشغال افغانستان و عراق و نصب دست نشاندگان و وطنفروشان 

اوج گيری مقاومت که اما خوشبختانه .  ورد ھای فعلی برای  امپرياليسم جھانی حتمی است حفظ دستابه خاطرھا 

ن را سياه اوزاجميت مزدوران داخلی در داخل کشور ھای اشغال شده روزگار متعليه تجاوز و اشغال و حاکملی 

د ايران است، شديد شده حکه مت  هللا ،  لبنان و حزبتھديد اسرائيل و امريکا نسبت به سوريه.  ساخته است

 ابيب و برخورد ھای شفاھی تل.  اعمال ضد بشری اسرائيل در غزه و غرب اردن تائيد امريکا را دارد.  ميرود

اھداف مشترک ستراتژيک اين دو کشور را که حاکميت کامل بر منطقه است، ھرگز تحت شعاع  قرار واشنگتن 

  .  نمی دھد

تھديد بزرگی عليه کوريای شمالی و در نھايت چين به شمار  مانور نظامی مشترک امريکا و کوريای جنوبی 

کشور آتش بزرگی در آن سوی دنيا برپا خواھد دو دن اين با اندکترين اشتباه و يا زياده روی در ترسان.  ميرود

راکت ھای چين اکنون به .  چين به تسليحات خود ادامه می دھد تا جوابگوی نيازمندی ھای آينده اش باشد.  شد
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کشتی ھای طياره بردار امريکا خواھد توانست  که در آيندۀ نزديک دست يافته است  DF-21D نام  ه ن بزدور

چنين انکشاف ميتواند توازن قوا را به ضرر امريکا در منطقه .  ھد  مايلی مورد ھدف قرار  د١٠٠٠ۀ از فاصلرا 

بدون ترديد که .  ر داده و انحصار نظامی امريکا را در ھم شکند و آسيب پذيری اين کشور را عيان سازديتغي

ران و زورآزمائی ھای جديدی در  و در نتيجه بح امی چين بی تفاوت نخواھد ماندامريکا در قبال پيشرفت نظ

  .ًمنطقه و ماورای آن آغاز خواھد شد که احتماال جاپان، ھند، آستراليا و  زيالند جديد را در بر خواھد گرفت

 امريکا ۴قوای بحری نمره .  وينزيويال رو به ازدياد استضد کيوبا و ه در امريکای التين، تحريکات امريکا ب

کيوبائی ھای .  آغاز نموده و مراکز نظامی جديدی ھم در ھندوراس اعمار شده استدوباره در منطقه به فعاليت 

ضد انقالب کيوبا در ميامی واقع ايالت فلوريدا و سائر محالت ديگر مانند گروه شورای نظار  تحت تربيه گرفته 

امريکا .  قرار گيرندشده اند تا طبق خواھش امريکا برای  تخريب و فعاليت ھای ضد انقالب کيوبا مورد استفاده 

آرزو دارد که از کلمبيا يک اسرائيل جديد در منطقه بسازد تا از يکسو نظام چاويز را در وينزيويال تھديد نموده و 

ر ھای نظامی امريکا ھمچنان به منظور مانو . مدافع منافع امريکا باشدوادار به تسليم سازد و از سوی ديگر 

 عسکر، ده ھا کشتی جنگی، تحت البحری و ھيلوکوپتر  در کوستاريکا ی ھزار ھاآينده و تعرضات منطقه ئ

 کشور ھای امريکای التين قوای امريکا تھديدی جدی برای استقالل و حاکميتموجوديت .  جايگزين ساخته است

  .  به شمار ميرودو امريکای جنوبی 

امپرياليسم  .  رو به افزايش استبه موازات افزايش توطئه ھای جھانی امپرياليسم،  بيداری ملل محکوم ھم 

صرف با استخدام چند فروخته شده،  دست آزاد در دربند کشيدن ملل جھان نخواھد داشت، بلکه با مقاومت ھای 

نمی تواند راه حلی برای رفع و کشتار ھای  دسته جمعی  شيوه ھای امپرياليستی .  مردمی مواجه خواھد شد

  .    بحران ذاتی سرمايه داری باشد

   

  

         

  


