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  ! ميبودبارک اوباما" عصمت رسا"آقایاگر
  

 "اگرمن بارک اوباما ميبودم" نوشته آقای عصمت رسا تحت عنوان"  آزادافغانستان- آزادافغانستان " بانگاھی به سايت
   . ذيل تماس گرفته استرد به موا اودرنوشته اش .توجھم راجلب نمود

  :مينويسدآقای عصمت رسا  -١
عايت حقوق بشروحفظ صلح ادرعرصۀ ر ھشت سالۀ بوش که دست آوردھا بشری رسياست ھای ماجراجويانۀ" 

ًودوستی ملل جھان شديدا خدشه دارنموده است، سبب پيروزی چشمگيرآقای بارک اوباما درانتخابات رياست جمھوری 
  ".ديده استستقبال وسيع جھانی ازين پيروزی گريکا گرديده وموجب ااياالت متحدۀ امر

 ھيات حاکم امپرياليزم امريکا دررأس آن جورج بوش راکه ضد انسانی وبرنامه ھای تجاوزکارانه وسياست ھانويسنده 
حميل کرده  برمردمان اين دوکشورت وسلطه استعماری امريکا وناتورا کردهقوعرا افغانستان  نظامیاشغالاقدام به 

 جورج بوش وگروه  درحاليکه. ميداند شخص بوش»جراجويانهھای ما سياست« مربوط به  تنھا،است
 برطبق خواست واراده وصوابديد آن سرمايه دارامريکا و حاکمحيث نمايندگان طبقهه  ب امريکاھمکاراودرقصرسفيد
شد که دولت بوش توانست افکارعامه را ی  ميالدی وسيله ا٢٠٠١ سپتمبر١١اقعه و.  عمل کرده انددرطی اين ھشت سال

ه خلقھای افغانستان وعراق  علي دولت بوش درطی اين مدتآنچه را کهو. حمله برافغانستان آماده سازد  جھتامريکادر
 سرمايه سرشت وخصلت بوش نبوده بلکه منوط به  شخصارادهمربوط به   تنھا انجام داده است وجھانومردم امريکا

 نظام سرمايه داری . است بودهحيث يگانه ابرقدرت امپرياليستی دررأ س امپرياليزم بين المللیه کا بامپريالسيم امريو
قرارداده وستم ملی بيرحمانه  راموردستم واستثمارخلق امريکا نه تنھا  درطول تاريخ وجودی اش درامريکاوامپرياليزم

مانند سايرقدرت ھای امپرياليستی  که ال کرده است،ت آن اعم با تمام شدض نژادی رابرسياه پوستان وسايرمليت ھاوتبعي
خلقھا وملل درآسيا، افريقا  عليه جنايتوتجاوزونه  برجھان ازھيچگ درجھت گسترش نفوذ وسلطه سرمايه امريکاجھان

وانباشت رت بيشھرچهخاطرکسب سوده اين سرشت وخصلت سرمايه است که ب.  دريغ نکرده است،وامريکای التين
به نابودی  طبيعت راحتی  و وتمدن بشری بشريت جھت تحقق اھداف غارتگرانه اشحاضراست تاو تالش کردهسرمايه 
  ."ازھرسلول سرمايه خون ميچکد" برچنين بنيادی رقم خورده ومپرياليزمتاريخ سرمايه وا .بکشاند
 ۀ غارتگرانافتا نقشه ھا واھد  سردمداران امپرياليزم امريکا داددسته   قوی ترين تمسکی ب٢٠٠١ سپتمبر١١حادثه 

جنگ جھانی عليه « ھمانطورکه آقای بوش. خلقھا وملل مظلوم ومردم امريکا عملی نمايند امپرياليستی شانرا برضد
فاشيسم آزادی ھای مدنی نوعی استقرار پوليسی وکارگيری شيوه ھایه  با بھمين ترتيب به ،الن نمودرا اع» تروريزم
 حمالت وحشيانۀ نظامی امريکا وناتوبرافغانستان وعراق . قرارداد مردم امريکا رانيزمورد حمله وسياسیواجتماعی

قھای اين اعمال جنايات سخيف ارتش ھای اشغالگرورژيم ھای دست نشاندۀ آنھا عليه خل و وکشتارخلقھای اين دوکشور
ردم م ونفرت مردمان اين دوکشورعليه دولت امريکا گرديد که نفرت وانزجارھمهموجب خشم وانزجاردوکشورنه تنھا 

باالبردن مصارف جنگی .  نيزبرانگيختدرسراسرجھان را ونيروھا وگروه ھای مترقی جھانآزادی خواه وصلحدوست
ھمه ازماليات پرداخت که  وعراق  درافغانستانارتش امريکا وازدياد بودجه نظامی ومصارف دولت ھای دست نشانده

 اجتماعی آزادی ھایبر يتمحدودوضع . بوده است اندازًبوده است، شديدا برزندگی مردم امريکا اثرمردم امريکا شده 
حمالت نظامی امريکا برافغانستان  آغاز با. ه است رابه شدت منزجزساختخلق امريکا   وفشاراقتصادی مردمومدنی

ات  اعتراضجنگ برعليه دولت امريکا دست به ، صلحدوست وضدونھادھای مترقی وانقالبیھا وعراق ھمه گروه 
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تان وعراق وپالن ھای گونۀ وسيع جنايات دولت بوش رادرافغانسه بدرطی اين ھفت سال  مبارزه با ادامه وگسترده زده
 گمراه توانست باتبليغات ابتدا دراگرچه دولت جورج بوش. نده اافشا نمودجھان سطح رادر آنتوسعه طلبانه وضدانسانی

 به خطرافتاده است تحت تأثيرقرارداده وبا نھامصئونيت آامنيت ويگربھانۀ اينکه د به  اذھان عامه مردم امريکاراکننده
 بعدھا بخشھای زيادی ازمردم امريکا  ليکن. ھايشراعملی سازدبرنامه ازواقعيت مسايل توانست انحراف اذھان آنھا

 عليه خلقھا وملل تحت راتگرانۀ آناغشوم واھداف  از نيز و  جورج بوش وھمکاران اوھای بازينيرنگدروغبافی ھا واز
مضاف برمسايل متذکره رکود وبحران .  درکمترين حدی رسيد جورج بوشواعتماد آنھا به دولتآگاھی يافته  ستم

 وگسترش زندگیکاھش ھزينه ھای  و ھزارکارگرھا  ده بيکاریحدود يک ونيم دھه اخيرموجب درًاقتصادی خاصتا 
ستان ومعلوليت ھا بيش از پنج ھزارعسکرامريکائی درعراق وافغانونيزکشته شدن .  است شده امريکا مردمفقردربين

ھمچنان  وه بوده است؛ا ھمرشی خود کردباصدھا مو که ازآنھاديگروبيت ھای جسمی وروانی ده ھا ھزارومعي
 عمل  فکتورھایحيثه بی  ديگر داخلی وخارجی ومسايل اينھا فاميل ھای آنھا دربرابردولت بوش؛ شديداتاعتراض
ومردم امريکا . خواه قراردادبا دولت بوش وحزب جمھوري شديد  مخالفتامريکارا درموقعيتمردم   اکثريت کهکرده اند

کشتارومعلوليت  آنھا کاسته واز ازفشارھای اقتصادی واجتماعی)بارک اوباما( به تصوراينکه اينبارشايد حزب دموکرات
  کشورھا ومللاينکه برنامه جنگ جديدی را عليه  ويا ھای عراق وافغانستان جلوگيری نمايدفرزندان شان درجنگ

حيث ه  به عبارت ديگرحزب دموکرات ب.ادندد انتخاب اوبامارابرجان مکين ترجيح ،ديگری روی دست نخواھدگرفت
عليه دولت جورج  اکثريت مردم امريکا که یيترضا امريکا توانست ازنا در سرمايه دارحاکمطبقهنمايندگان بخشی از

سرمايه  بخش زيادی از ونيزتصميم وارادۀ.مايد ن گستردهضع گرفته بودند، بھره برداریخواه مويبوش وحزب جمھور
 تاحدی نجات داده واقدامات نونی داخلی وخارجی راازفشارھمه جانبه ک حاکم امريکاد نظامن که ميخواھداران امريکا

 حزب  برایاين دورهدرشرايط رادرزمينه دخيل بوده وسعی کردند تا  نيزموثری درجھت بازسازی سرمايه انجام دھند،
   .آماده سازنددموکرات 

  نيزناشی ازعدم آگاھی الزم ازانتخاب اوبامادرکشورھای مختلف جھانان وساده انديشان  خوشباورالبته استقبال
 بادرنظرداشت ماھيت نظام  درحاليکه.ست وجھان اازماھيت نظام سرمايه داری وامپرياليزم واوضاع داخلی امريکاآنھا

 اساسی وکلی درشيوه وعملکردھيچ گونه تغييرمھورامريکا حيث رئيس جه  ب باانتخاب اوباماسرمايه داری درامريکا
 البته تغييرات.  جھان رونما نخواھد گرديد سايرملت ھای  ملیمنافعمنافع آنھا ومردم امريکا وطبقات حاکم دربرابر

کا  امريت  حاکمألی ھي و. ھای اجتماعی واقتصادی صورت خواھدگرفت روبنائی دربعضی عرصهیجزئسطحی و
 وتثبيت بيشترموقعيت نظام  وکاھش فشاربردولت امريکابه منظوراغوای مردم امريکا وجھان ازاين تغييرات بازھم

  واھداف غارتگرانۀ بعدی امپرياليزم امريکا پالنھاخودرا برای انجام د با خاطرآسوده بتوان تا.خواھدکرداستفاده 
وقطع   آنھابھبود وضع اقتصادیعی ومدنی مردم امريکا واعادۀ آزادی ھای اجتماونيز. دآماده کن درعرصه جھان

زيرا اوباما .  کمترمحتمل است،درافغانستان وعراق امريکا درميدان ھای جنگ تجاوزکارانه دولتکشتارعزيزان شان
 پاکستان  خاکدرداخلزام کرده و دامنه جنگ را می بيشتری رابه افغانستان اع قوای نظاصحبت ازاين دارد که

فايق آمدن حکومت اوباما بربحران ھمچنان . پيروزگردد»  جھانیتروريزم«زعم اودولت امريکا بره  تابدنيزبکشان
  اين بحران اقتصادیوتبعات جھانی بوده ھای جھاندرشرايط کنونی ازبزرگترين اقتصادکه   امريکا موجوداقتصادی

ه دولت امريکا کوشيده است تابان است وامريکا سالھاست که دچاربحراقتصاد. است، امرمشکلی خواھدبودخيلی گسترده
و قروض دولت امريکا اکنون به پنج تريليون دالربالغ . ض روی آن سرپوش بگذاردوتکاء به قرطرق مختلف ازجمله ا

  .می شود
  :آقای عصمت رسا می نويسد -٢
رازمقام رياست جمھوری  که پرابلم  افغانستان راه حل نظامی ندارد، بااحاگرمن اوباما ميبودم به تأسی ازاين اصل" 

جای اعزام قوای تازه به افغانستان، بالدرنگ بامقاومت مسلح افغانی باب مذاکره رامی گشودم ه اياالت متحدۀ امريکا ب
باآنھا روی چنان يک ميکانيزم به توافق ميرسيديم که افغانھا امکان واقعی ومستقالنۀ انتخاب نظام وزعامت سياسی 

که عواقب خطرناکی را برای ين ترتيب ازشکست مطلق اياالت متحده وناتودرافغانستان خويش رابدست می آوردند وبد
  ".ل خواھدداشت، جلوگيری ميکردماانستان وبشريت درقبغفمردم ا

 اوضاععبارت ديگره وبھفت سال اخيروشرايط ھمانطورکه اوضاع د که  نمی نمايآقای عصمت رسا به اين امرتوجه
عی مختلف وگروه ھای  قدرتھای امپرياليستی ودولت ھای ارتجا منافع وتصاميمسی سال اخيردرافغانستان بروفق

ھرزمانی که منافع  دراين شرايط نيز تحميل شده است؛ بازھم مزدورآنھا ايجادشده وبرمردم مظلوم افغانستانارتجاعی
  برخوردھایه ماھيت وخصلتالبته بايد ب.  انجام ميدھند وتوقف جنگ آن»ه حلرا« درجھت  راآنھا ايجاب نمايد اقداماتی

 عليه قوای نظامی اشغالگرودولت  وحزب اسالمی گلب الدين وحقانی گروه ھای مسلح ارتجاعی طالباننظامی
منطقه  حاکم برواوضاع توجه کرده تقويت نظامی اين گروه ھا درتسليح وتمويل وپاکستانمزدورکرزی ونقش دولت 

 عليه ولی نعمتان سابق طالبان وگلب الدينکنونی جنگ .  درنظرگرفتهونقش دولت ھای پاکستان وايران رادراين زمين
ترک مخاصمه وآشتی بين  امکان ابرخصلت اين تضادتضاد بين آنھابوده وبن اختالف و ناشی ازحدتشان

. نند برمردم افغانستان ستم ميکً وھرزمان که منافع آنھا ايجاب نمايد باھم کنارآمده ومتحداامرآنقدرمشکلی نيستآنھانيز
 ستم واستبداد وبيدادگری تحت ؛اماوخامت اوضاع امنيتی کشوربکاھدبرای مدتی از وتوقف جنگ کنارآمدن آنھاشايد 
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ت ھای منطقه حامی آنھا حکومت مشترک گروه ھای فعلی وطلبان وحزب اسالمی باحمايت قدرت ھای امپرياليستی ودول
  ھيچ امکان واقعی ومستقالنۀ جھت"عصمت رسا"نظرآقای خالف و.  برمردم افغانستان ادامه خواھد يافتھمچنان

  گروه ھایباھمکاری  امريکاوناتوانتخاب نظام وزعامت برای مردم افغانستان تحت چنين شرايطی که امپرياليزم
ھيچ صورتی ه  ب ايجادکرده است، را ومردابی ازارتجاعوجودآوردهه ب  درافغانستاننگارنگ داخلیری ومزدورارتجاع

 متحدۀ  نظرداردکه بايدازشکست مطلق اياالت اش ديگراينکه اين آقاباتفکرفوق ارتجاعیایه لأمس. ھدبودامکان پذيرنخوا
زعم اواين شکست عواقب خطرناکی را برای مردم افغانستان وبشريت ه ؛ زيرا بدرافغانستان جلوگيری شود وناتوامريکا

  .درقبال خواھدداشت
به ھمين تازگی ھا کرزی ؛  دست نشاندهمی وشرکت آنھا دردولتگشودن باب مذاکره با طالبان وحزب اسال درمورداما 

 صحبت ازمذاکره سازنده ً خصوصا دولت امريکاظاھرمتمردانه عليه ولی نعمتان خارجی اشه مزدورنيزبابيان مطالبی ب
 که ن ژست بلندپروازانۀکرزی باچنا. ه است نمود وحل قضيه افغانستانباطالبان وديگرگروه ھا  حتمی ومصالحهومفيد

  رانپيذيرند وراه حل ومصالحهاين شيوه مذاکره اگرحاميان خارجی او:" گفت کهتاحال کمترازاوبه مشاھده رسيده است
تداوم ازھارات کرزی را ناشی ازنااميدی او عده ای اين اظ البته". ازافغانستان خارج شونديامرا ازقدرت دورسازند ويا

دولت ھای زھمکاری ھای ا درکنفرانس مطبوعاتی اخيرش  کرزینان ھمچ.ايت بيشترامريکا وناتوتعبيرمی کنندحم
  کرزی بانااميدی ازطرف دولت امريکا ھمشايد. ميان آورده  نيزبااطمينان سخن ب درزمينهپاکستانسعودی وعربستان 

 وديگران وسھم ين دولت انگلستان وامريکا روی چگونگی طرح مصالحه باطالبان وحزب اسالمیوبادرک اختالف ب
؛ بان وحزب اسالمی کنارآيد ھرچه زودتربا طالکان درصورت ام ميخواھد تا؛دولت دست نشانده  آنھا دردھی

ت عربستان سعودی اوميخواھد بااستفاده ازنفوذ دوليا .ازاينروممکن است که دست دردامان دولت انگلستان انداخته باشد
ين برنامه به پيشرفت ھای دست يافته ان ازاحمايت دولت انگلستجلب  وطالبان وحزب اسالمیودولت پاکستان بر

 اين . قدرت نمائی کند ورقبای اودرائتالف شمالودربرابرباداران امريکائی اش که شايعاتی مبنی برکنارگذاشتن اواست،
ش ھرگزازطالبان نبريده وباتمام کشتاروتخريباتيکه طالبان ابقرابطه س مطلب رانبايدازنظردورداشت که کرزی به ادامه

صورت آشکارازطالبان نام نگرفته وھميشه ه کرزی درمحکوم کردن رسمی اين حمالت ب رافغانستان انجام ميدھند،د
 مستقيم ازبردن نام طالبان دراين کشتاروجنايات صورته به وازکنارآمدن بااوصحبت کرده ومالعمررابرادرخطاب کرد

 به نحوی باطلبان تا ھرچه بيشترتالش دارديز نت انگلستاندول ھمچنان. عليه مردم افغانستان، خودداری کرده است
 کرزی دربرابرامريکا اخيرموضعجنبۀ ديگر.ردرافغانستان نجات دھدتھلکه بيشتعساکرش راازمصالحه صورت گرفته و

گران رستعماا عليه  وعلنیطورمخفیه  دارد که ب ننگين اش دراخيرسلطنت  ابدالیموضع شاه شجاع شباھت به تاحدی
کرزی خاين فرض اگرچنين ھم باشد ه بو . ولی ھرگزمورداعتمادمردم افغانستان قرارنگرفت.کردانگليس اعالم جھاد 

 نظرآقای عصمت اين. باچنين نيرنگھا وترفندھای نخواھد توانست اعتمادمردم راجلب کندوميھن فروش وجنايتکارنيز
صلح باطالبان  ولی .دارديز نرسا پشتيبانان معين ومشخصی ازطيف ھای ارتجاعی مختلف درداخل وخارج افغانستان

ودولت  وشرکت آنھا دردولت فقط مصالحه بين گروه ھای ارتجاعی وقدرت ھای امپرياليستی اشغالگروحزب اسالمی
 وتعيين سرنوشت سياسی است وھيچ ربطی به مردم مظلوم واسيرافغانستانًھای ارتجاعی منطقه عمدتا دولت پاکستان 

  .  نداردآنھا
  ميگويد کهازاينکه عصمت رسا  -٣

ائی  ھووحشيانۀ قوایورونداشتند ومورد بمباردمان ھای ک سپتمبر١١چ نوع ارتباطی باحمالت مردم افغانستان ھي" 
 يک جنگ  مردم افغانستان وعراق قربانیودرواقع. ی رابيان کرده است واقعيت، دراين مورد"وزمينی قرارميگيرند

  . اند شده آنھایيو ودستياران داخلی ومنطقه يکا ونات امپرياليزم امر واھداف شوم غارتگرانههتجاوزکاران
 زندان مخوف گوانتانامو وسايرزندانھا وشکنجه گاھای" ازاينکه آقای عصمت رسا می نويسد که اگرمن اوباما ميبودم

جمله زندان وشکنجه گاه بگرام وقندھاررامسدودميساختم وھکذاافرادی که مغايرموازين   را درافغانستان منامريکائی
 ". درزندان ھای نامبرده محبوس بوده ويامحبوس اند ويااينکه شکنجه شده باشند، جبران خساره مينمودمملی وبين المللی

ه  جامه عمل بپوشد نه بوسيله اوباماه اين احساس آقای عصمت درمورد احساس نيکی است؛ الکن اگراين نظراودرآينده ب
 منظوراغفال مردم جھان وامريکا وبھره اليستی امريکا کهخاطرانسان دوستی ورعايت حقوق بشرازطرف دولت امپري

 بدنام ترين آنھا که(دھاروبگرام که زندان ھای قن باين امرنيزتوجه نموداما بايد.برداری سياسی ازاين ناحيه خوادبود
 لطهآن درافغانستان بخشی ازموضوع اشغال نظامی وس وسايرزندان ھای امريکا ومتحدين اشغالگر) درافغانستان اند

. ھنددمردم مظلوم مارامورد شکنجه واھانت قرارمي يزم امريکا وناتودرافغانستان است که استعماری امپريالوحاکميت
ه مردان محبوس ب وبی حرمتی جنسی برشکنجه ھای سبعانه وغيرانسانی وحتی تجاوزجنسیکوس رسوائی  سال گذشته

 جنايات وحشيانه امريکا  که رسوائیھمچنان. درآمد اد درمطبوعات جھان به ص درافغانستانوسيله سربازان امريکائی
جنسی گسترده برزندانيان سانی واعمال ضدکرامت بشری وتجاوزانبوغريب درعراق واعمال شکنجه ھای غيردرزندان ا

 ھا ورفتارھای اين شيوۀ شکنجه. طورگسترده اشاعه يافته  ب درمطبوعات جھانعراقدر درزندان ابوغريب زن
 وھم چنان زندان ھای امريکا  وزندان گوانتانامويانکی ھای امريکائی درزندان ھای افغانستان وعراقسانی ضدان

.  امپرياليست ھای امريکائی وناتواست وشيوه ھای سرکوبدرکشورھای اروپای شرقی بخشی ازخصلت واخالق
 عليه خلقھا وملل غيرانسانی جنايتکارانه و موجودباشد اين گونه اعمال درجھان نظام بربرصفت اينهوتازمانی ک
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وچنين توقعی ازسردمداران امپرياليزم جھانی ونظام . مه خواھند يافت اداکل بشريتعليه  وجھان وخلقھای امريکااسير
وحشت الگری درافغانستان وعراق وواشغاين ھمه تجاوز. بيش نيست  ای ھوس بيھودهوحشت وترورسرمايه

خالف ھمه نورم ھای اخالقی وانسانی وحقوق خلقھا ، ن ھمه شکنجه گاه ھا وتاسيس اي اين دوکشورعليه خلقھایوتجاوز
 خلقھای آزادی ملی و پايمال شدهوتماميت ارضی اين کشورھااستقالل که نان چ.وملل مظلوم جھان صورت گرفته است

 و کشورھای درطی ھشت سال اخيرازطرف امپرياليزم امريکا آنچه که. سلب گرديده است افغانستان وعراق
 برمردمان اين  قدرت ھای امپرياليستیصورت گرفته است، بزرگترين تعدیم افغانستان وعراق دعليه مرعضوناتو
مدت سی سال است که مردم افغانستان مورد وحشيانه ترين جنايات   اگرچه .قرن بيست ويکم استازآغازکشورھا 

  .ھای مزدورآنھا قراردارندتجاوزات ازطرف قدرت ھای امپرياليستی ودولت ھا وگروه وسخيف ترين 
   :آقای عصمت رسا می نويسد -۴
اگرمن اوباما ميبودم برای تداوم وتوسعۀ امپراتوری امريکا بيھوده تالش نميکردم، چون ھيچ امپراتوری جاودانی " 

ا من درعوض، اياالت متحده امريکار. نبوده ومردم جھان کنونی موجوديت امپراتوريھارا ديگرتحمل کرده نمی توانند
قوی صلح ميان مردمان وکشورھای جھان مبدل ميساختم وبدين  به فکتوروی الحقوق باسايرکشورھاامنحيث کشورمتس

  ".وسيله حيثيت ازدست رفتۀ اياالت متحدۀ امريکارااعاده مينمودم
اليکه درح. آقای نويسنده بدون درنظرداشت تاريخ سرمايه وامپرياليزم وماھيت آن دچارچنين بيھوده گوئی شده است

 کسب سود وانباشت سرمايه داشته  ناپذيری بهيری شديد وعطش س ازھمان بدوپيدايش آن تمايل وامپرياليزمسرمايه
  ازطريق صدورسرمايهکسب سود ھای کالن ودر ھمه جا  کارکارگران  ازنيروی غصب ارزش اضافیوازطريق

 جھان را وموقعيت کنونی رسانده خودرا به امريکای التينوقاره ھای آسيا، افريقا  وچپاول منابع خلقھا درغارتو
 وجوددارد  درجھان وحشت وضدانسانیستم ونظام و  استثمار نظام اينوتازمانی که.  استزيرسلطۀ خويش درآورده
 البته که بعدازجنگ جھانی.  دست بردارنيست؛ری وستم واستثمارخلقھا وملل درامريکا وجھانبنابرخصلت آن ازسلطه گ

ه انگلستان ب آلمان، امپراتوری تزاروامپراتوری  عثمانی، اطريش، امپراتوریازجمله ھای چندی  امپراتوریاول ودوم
 وملل دربند امبارزات استقالل طلبانۀ خلقھمبارزات انقالبی واثره  باثرجنگ ھای بين قدرت ھای امپرياليستی ويا

 زات خونين شان خودرابامبارااستعمارجديدگرفت؛ وکشورھای که استعمارازھم فروپاشيدند؛ الکن جای استعمارکھن ر
زيرسلطۀ مستعمره ونيمه فئودالی دوباره درحيث کشورھای نيمه ه يوغ استعماروامپرياليزم نجات داده بودند ب زير از

 مبارزات انقالبی وسيلهه  که امپراتوری تزاربتذکرداد  بايد. درآمدند امريکا وسايرقدرت ھای امپرياليستیامپرياليزم
اثرمبارزات استقالل طلبانه ه  نابود شد وامپراتوری بريتانيای کبيرب١٩١٧رسالکارگران ودھقانان روسيه دراکتوب

ال امپرياليزم ھمچنان که امپراتوری سوسي .وآزادی خواھانۀ خلقھا وملل تحت سلطه استعماری اين امپراتوری فروپاشيد
 کردند ولی اين  رسمی اعالنۀگونه بوکشورھای چندی استقالل شانرا  ميالدی فروپاشيد٩٠دراوايل دھه شوروی 
بلی . قرارگرفتندون روسيه وامپرياليست ھای اروپای غربی وامريکا تحت سلطه امپرياليزم فدراسيدوباره نيز کشورھا

 ارتجاعی شان تضادعميق حکامحاکميت ھرقدرت امپرياليستی و  سلطۀه با کھرنوع امپراتوریمردم جھان نه اينکه با
برخلقھا وملل جبر و قھا وملل امريست که بازورطبقات ارتجاعی بومی برخل امپرياليزم وۀسلطو. آشتی ناپذيری دارند

   .آن بامبارزات مترقی وانقالبی خلقھا ميسراستتحميل می شود ونجات از
 رابه یچنان برنامه ھاي نيزحيث سردمدارجديد امپرياليزم جھانیه  وببارک اوباما دررأس طبقه حاکم سرمايه دارامريکا

داخل وخارج امريکا تعقيب خواھدکرد که خواست طبقه حاکم  را دریچنان سياست ھايمنصۀ اجراقرارخواھدداد و
 اين درست است که بارک .ميخواھند؛ نه آنچه مردم امريکاکارخانه داران امريکا است ونبانک داراامريکا، ايه دارسرم

معه امريکا يک جامعه طبقاتی ًاوباما بارأی اکثريت مردم امريکا وظاھرا باشيوه دموکراتيک انتخاب شده است ولی جا
 وبرھمين مبنا برمردم امريکا  سرمايه دارامريکا است ونظامی وفرھنگی دردست طبقهاست وقدرت اقتصادی وسياسی

ھرطبقه ای که باشد درحقيقت خادم گيرد منسوب به  ھم که دررأس اين دولت قرارشخصیھر.  ميکند اعمالديکتاتوری
اين مقام ه اوباما ديگربه طبقه اجتماعی اصلی اش تعلق ندارد اودرواقع اززمانی که ب بارک .طبقه حاکم سرمايه داراست

 زتوضيح اينا. ستا قدرت امپرياليستی جھان نوسرمداربزرگتري  ديگرجزء طبقه حاکم امريکا استهبرگزيده شد
 درپای چه نوع  بوده استم که بارک اوباما درزمانی که عضومجلس سنای ايالتی وفدرالنظرميکنف امردراينجا صر

بارک اوباما  .امضاکرده است امريکا وجھان مردممنافع نفع طبقات حاکم امريکا وبرضده  بمصوبات وفيصله ھای
است وبامصرف صدھا مليون دالربه اين مقام رسانده شده است تا اعی امپرياليزم امريکانماينده ھمين طبقات حاکم ارتج

 سرمايه ، حفظ منافع وسودآوری آن درخدمت توسعه سرمايهخواھدداشتن اوباما آنچه که درتوا .به سرمايه خدمت کند
  ناچيزی مقدار ھمیبته تاجايلا. خرج خواھدداده  مقام امپرياليستی ابرقدرت امريکا درجھان ب وتحکيموتقويتان دار

 داری  سرمايهامريکا وسايرکشورھای وتازمانی که امپرياليسم .ينه ھای رفاھی مردم مصرف خواھد نمودبرای ھز
رھبری وانباشت سرمايه بيشترامورسرمايه را درجھت کسب سود اين نظام حاکمان وجودداشته باشند،  امپرياليستی
غارت وچپاول خلقھا وملل استثماروو کارگران وزحمتکشان کشورھای سرمايه داریی استثماروستم يعن. خواھندکرد
 نظام ضدانسانی   اين تازمانيکه.اش ادامه داده نمی تواندوغارت به زندگی ثمارزيرا سرمايه بدون است. جھانتحت ستم 

 اگرچه نويسنده.دگی وخوش بختی رانخواھندديد وآسو، امنيت صلح وآرامشیخلقھا وملل رو درجھان وجودداشته باشد
 رھا به فکتورصلح مبدل سازد؛ اماسايرکشوبرابررد» متساوی الحقوق« آرزوکرده است تاامريکا راکشوریرطشبال
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» حيثيت«درحاليکه اعاده .  امريکا صحبت نموده استت ازدست رفتۀ ازاعاده حيثي دوبارهراگرافارھمين پدراخي
يک ابرقدرت  »حيثيت« اعادۀ) داری امپرياليستی ودولت امريکاستنظام سرمايه البته دراينجا منظور(امريکا 

ديگری  امپرياليستیقدرت  بيش ازھر تاحال وازآغازقرن بيست ويکم ميالدیقرن بيستمکه دراست امپرياليستی جھانخوار
چنين » حيثيت«   خواھان اعاده که ونويسنده. شنيع ترين جنايات را عليه خلقھا وملل جھان مرتکب شده استدرجھان
  .توملل تحت ستم جھان اس خلق امريکا وخلقھا منافعقرارگرفتن دربرابربه مفھوم اين خود  است نظامی
  :نويسنده مينگارد -۵
رمن اوباما ميبودم به سياست ديکته وباجگيری ازمتحدين  اياالت متحدۀ امريکا خاتمه ميدادم زيراھم پيمانان اگ" 

يد اين ئو افغانستان مهدررابطه بموجود درميان کشورھای ناتو ه ديکته تن درنخواھندداد، که درزبيشترازاين ب
  ". ادعااست

درت نيرومند نظامی واقتصادی  ابرق يکحيثه بکه  پرياليزم امريکا ام کنونی نويسنده بازھم بدون درنظرداشت موقعيت
 يک قدرت  زيرا. دچارچنين ساده انگاری شده است قراردارد،دربرابرسايرکشورھا وقدرت ھای امپريالستی درجھان

 را مورد تعمره ونيمه فئودالی درکشورھای نيمه مسنه تنھا خلقھا وملل بااتکا برتوان اقتصادی ونظامی اشامپرياليستی 
مناطق  و  نفوذخش عظيمی ازجھان تسلط داشته وحوزۀ سعی مينمايد که بربقرارميدھد؛ بلکه تاجای توانستم واستثمار

اين اقدامات درطول .نھا بقبوالندبرآ ه وھژمونی اشرا درآوردکشورھای امپرياليستی رابه تصرف خودتحت کنترول ساير
 جنگ و تجديد  ازطريق ويادرشرايطی تحقق يافتهوگسترش سرمايه مالیذ نفوطريق اعمالتاريخ سرمايه وامپرياليزم يااز

 به ھمين  امپرياليستی اول ودوم بين قدرت ھا وبلوک ھای امپرياليستی جھانی دوجنگ اشتعالکه .تقسيم جھان
  وکشورھای. بارآورده ابيھا وويرانيھای زيادی ب وخرليون انسان طعمه اين جنگھا شدهوده ھا م. منظورصورت گرفت

 وحمله مريکا جنگ خليج زمانی که ا.ھای مغلوب را درجنگ بين خودتقسيم کنند متصرفات کشور توانستندفاتح
 نظامی، ده ھا مليارد  ھای گسترده ھمکاریعالوۀ جلبه  بآغازکرد؛ تدارک و ميالدی١٩٩١درسال را برکشورعراق

 عربستان کشورحکام مليارددالراز ھاًتا دهوعالو. رددست آوه کشورھای امپرياليستی ب وديگردالرازکشورھای اروپائی
 درشرايط ھفت سال اخيردرافغانستان وعراق با آنکه عده ای .نمود اخذ نيز حوزه خليجکشورھایسايرحکام سعودی و

         ازشيوۀ  دربرابرآنھامراه شده اند؛ الکن دولت امريکاازکشورھای امپرياليستی بنابراقتضای منافع آنھا باامريکا ھ
 ودولت امريکا درحمله به افغانستان وعراق نه تنھا خواست تا منابع نفت شرق . استکارگرفته» سلطانگاوکالن حق «

يزتحت کنترول ندرجھان    تا رقبای امپرياليستی اشرا ودارد که ھدف داشت،ميانه وآسيای ميانه رادرکنترول اش درآورد
 و  عضوناتودولت ھای سرمايه داری. دل شده استزيرا نفت کاالی معمولی نيست بلکه به اھرم قدرتی ب. داشته باشد
به لحاظ  وچون. وضوح آشکاراسته  وامريکا ب آنھادراين مواردتضاد منافع بين واندواقف خوبی ه ببه اين امرخارج آن 

ديده شد که . ميدھندجدھی ابًاجبارا تن به گاھی ھم ًمصلحتا و؛ ازاينرو درموقعيت ضعيفی قراردارنداقتصادی ونظامی
  نظامی وسياسیبه ھمکاریی دولت انگلستان حاضراستثناه  که دولت ھای امپرياليستی اروپای غربی بنی زماھمان

 کمپنی ھای نفتی اين کشورھا  درآيندهدولت امريکا تھديد کرد که نشدند؛ ٢٠٠٣ درسال عراق درحمله بهبادولت امريکا 
 امريکا درعراق موردضربات شديد نيروھای ولی ازاينکه بعدھا دولت.  خواھندشد محرومازقرارداد ھای نفت عراق

،  کندرا تحکيمکنترول وسلطه  اششده  رق ميانه ونتوانست فعال مايشاء درعراق ومنطقه ش قرارگرفت عراقیمقاومت
  . درصنعت نفت عراق سرمايه گذاری کنندفتی کشورھای اروپائیبعضی از کمپنی ھای ن موافقت نمود تا

   :عصمت رسا مينويسد -۶
  ".ًما ميبودم نقش ازدست رفتۀ ملل متحدرا درحل منازعات بين المللی مجددا احيامينمودماگرمن اوبا" 

 امريکا  فعلیسردمدارامپرياليزم امريکا بازھم بستگی به موقعيت قدرت» چه بايدبکند«اين نظرنويسنده درمورد 
 وقرارگرفتن امريکا ی آنقوط امپراتوری سوسيال امپرياليسم شوروی وبلوک شرق تحت رھبربعدازس. درجھان دارد

 وسيله ای دردست دولت امريکاه  متحد ب ملل سازمان جھان؛ بيش ازپيش وژاندرامدرمقام يگانه ابرقدرت امپرياليستی
 وازاين ناحيه نيزميتواند ھزينه ھای ملل متحد راميپردازد قابل مالحظه ازازطرفی ھم دولت امريکا بخش. مبدل شد

ه درملل متحد تحت نفوذ  کشورھای تحت سلط ارتجاعیدولت ھای  اکثريتازطرفی ھم . کندبراين سازمان اعمال نفوذ
م  انجاحل منازعات بين المللیقالنه درنميتواند عملی مست نتوانسته وازاينرواين موسسه بنابرماھيت آن. امريکا قراردارند

ستم  سلطه و تحتھا ومللفاع ازمنافع کشورھای ضعيف وخلقدرموضع دندرت ه  ب آنتاسيسًخاصتا که ازبدو. دھد
ت امريکا  ازجمله حمايت ودفاع بی چون وچرای دول.نفع آنھا به تصويب رسانده استه وفيصله ايرا ب قرارگرفته

 سال خون خلق فلسطين راريخته ووحشيانه ترين ۶٠يونيستی واستعمارگراسرائيل که درطی حدود ازدولت صھ
ولی ملل متحد نتوانسته است کوچکترين قدمی دردفاع . ال کرده است براين خلق مظلوم اعموغيرانسانی ترين جنايات را

راھی راخواھدرفت که   درآينده اوباما نيزدراين موردبه يقين که. ازاين خلق مظلوم وقربانی استعمارصھيونيستی بردارد
  .رفته اند ريکاسفيد اماسالف اودرقصر

  :عصمت رسا بازھم مينگارد -٧
 مافيائی اقتصادی را که سيستم مالی جھان را به بحران مواجه ساخته وپول مردم اگرمن اوباما ميبودم حلقات" 

  ".محاکمه ميکشاندمياس جھان غارت نموده اند، به ميزرادرمق
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 بارک اوباما توقع دارد که حلقات مافيائی اقتصادی از»عصمت رسا« آقای بادرنظرداشت توضيح درمواردمختلف فوق 
 ماھيت بت بهخواب وخيال نسگرفتارو دچارتوھم بوده م نويسنده دراين موردبازھ. اندش را به محاکمه بکوسفته بازان

خشی ازھمين حلقات درحاليکه اوباما به کمک وھمکاری ب.  شده استیجھانعرصه امپرياليزم درسرمايه و عملکردو
قع دارد که اين باند ھای  ازاوتو نويسندهيکا به اين مقام رسيده است؛ ولی وسايربخشھای سرمايه درامرمافيائی مالی

ند؛ به ميزمحاکمه زده وچپاول کرده ا  به ذرايع مختلف دستبردمافيائی مالی را که ملياردھا دالرمردم امريکا وجھان را
 آقای ، نوامبر۴انتخابات درامريکا در که قبل ازآغازمت رسا به اين موضوع توجه نکرده است چراآقای عص.بکشاند

" وال ستريت "رجھت کمک به ھمين حلقات مافيائی مالی مربوط بهری بوش را ددال  مليارد٧٠٠اوباما طرح 
 ھمکاری نموده وازطرح يک تريليون دالری بوش برای نجات آن بزرگ مرتبط  به جلوگيری ازسقوط بانکھایو

 درزندگی ايد ومردم امريکا به مردم امريکا پرداخت می شوددرحاليکه اين مبلغ ازپول مالي. سرمايه داران حمايت کرد
  . رياضت بکشندروزمره

، دانھای متعلق به آنھا ازبحران مالی شديد  مالی واقتصادموسساتسخنگويان  که اخيرتراينکه درطی چند ماه وبد 
وبحران اقتصادی قريب الوقوع درامريکا وجھان صحبت دارند وگوش مردم راباتکراراين مسايل کرکرده رکود
 که پس اندازھا وھزينه ھای تقاعدی آنھا درمعرض  مردم را ازاين ناحيهھاینگراني تا طايف الحيل سعی می کنندوبال
د چقدرازاين مبالغ  سازند؛ ولی ھيچ يک ازاين منابع حاضرنه شده است که بگوي»مرتفع« قرارگرفته است،نابودی خطر

. قرارگرفته است دمداران امريکا مرتبط باسرباندھای مافيائی مالی سفته بازان واينملياردی مورد سوء استفاده ودستبرد
 اقتصادی  پيچيده آگاھی کافی به مسايلًرا که اکثرا مردماين صورت ه بھداشته و درپرده ابھام نگ ھمچنانموضوع راو

بخواھد که رزی اين ميماند که کسی ازکه ب» رسا« اين نظرآقای . ندارند متوھم وگمراه کرده اند وکارکرد سرمايهومالی
 ازجمله باندھای خلقی پرچمی وسازائی، درافغانستان وناقضان حقوق بشر جنايتکاران عليه بشريتجنايت کاران جنگی،

 که درطی سی سال  آنھارا وشرکای جرم خارجی، گروه ھای جانی جھادی وطالبان وھمقماشان آنھامليشه ھای جانی
 درشرايط . به ميزمحاکمه بکشاند،درواداشته انرابرآنھا ه وانواع جنايات وتجاوزات کشتارمردم مظلوم زده دست باخير

باندھای مافيائی ، ، آدمکشانغارتگران  بزرگ،دزدان ازی باندھاينھاد يامرجعی وجوددارد که بتواندکنونی جھان آيا
 جنسی که ازحمايت بعضی ازدولت ھای قدرت مند جھان  فروشانقاچاق وفروش انسان وبردهباندھای  و رموادمخد

برابرارباب بزرگ جھان وآدمکش که حاکمان جباروستمگرآنعده از البته !؟ندکشابه ميزمحاکمه ب  را؛برخورداراند
 که ، ممکن است وتعدادديگری حسينجمله مالسويچ وصدام  من تمرد نمايند) اياالت متحده امريکاابرقدرت امپرياليستی(

  .واقعيت به تا داردزشباھت  بيشتربه ظنرا اين گفتۀ آقای عصمت رسا . اعدام شوندابه ميزمحاکمه کشانده شده وحت
   
  
  
  
 


