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ایــن روزهــا بــا داغ شــدن اخبــار درگیــری دیپلماتیــک بیــن ایالــت

در بازیهــای سیاســی هشــیار بماننــد! همینطــور ا گــر آزادگان برکشــتار

متحــده آمریــکا و کــره شــمالی ،مجــدد ّا امپراطــوری بــه دنبــال

فلســطینیان خــون بگریاننــد رواســت کــه افشــاءجنایاتی کــه علیــه

انداختــن گونــه دیگــری از “ ”Splendid little Warsیــا جنگهــای

امثــال حمــاس هــا و گــروه هــای ناقــض حقــوق انســانها نــدارد کــه

 Kinleyدر ســال  ۱۸۹۸و در مــورد تهاجــم و فتــح فلیپیــن بــکار

گــروه محمــود عبــاس و دولــت خودگــردان و فاســد بــی بوتــه آنهــا!

تجدیــد عهــد خــود بــا پنتا گــون و صنایــع نظامــی ،رویــای بــراه

کوچــک و امــا بــا شــکوه اســت .اصطالحــی کــه رئیــس جمهــور Mc
بــرد کــه ضمــن آن وی دســتور قتــل عــام صــادر کــرد و نوشــت کــه

بــه منظــور” رام و متمــدن و مســیحی نمــودن وحشــی هــا “ ایــن
حملــه ضــروری اســت! جنگهائــی از نــوع حملــه بــه عــراق در ســال

مــردم بــی خانمــان فلســطین میشــود ربطــی بــه حمایــت ممنــوع از
آنهــا هــم مترصــد برپائــی ،جمهــوری اســامی خــود هســتند و یــا
آنچــه کــه مســئولیت ماســت نشــان دادن بــی تفاوتــی اقــ ُ
ا مــردم

آمریــکا بــه مســئله اشــغال فلســطین اســت کــه گوئــی اخبــار مربــوط
بــه جنایــات جمهــوری اســامی و امثــال داعــش هــا و گــروه هــای

 ۲۰۰۳و جنــگ افغانســتان تنهــا دنبالــه قتــل عــام مردمــان آمریــکای

تروریســتی اســامی در ذهــن آمریکائــی هــا جــد ٌا پشــتوانه ایــن بــی

بــه مســئله کــره شــمالی مــی نویســم کــه ژنــرال  Woodدر ســال

تمــام گذارنــد .در مــورد کــره شــمالی و مذاکــرات کنونــی مینویســم

مرکــزی و التیــن در ســال هــای ماضــی بــوده مــن پیــش از پرداختــن

 ۱۹۰۶و در فلیپیــن ،قبیلــه مــوروز را قتــل عــام کــرده بــه واشــینگتن
نوشــت کــه  ۶۰۰نفــر را کشــتم و بچــه ای را هــم رهــا نکردیــم تــا در
مــرگ مــادرش بگریــد .قبیلــه مــوروز در قلــه کوهــی بــرای مقاومــت

تفاوتــی اســت وگرنــه مــردم آمریــکا در مــورد جنــگ وتینــام ســنگ
کــه حمایــت چیــن از کــره شــمالی مشــروط اســت و بــا دســتور آنهــا

مذاکــرات پیــش میــرود ویاآنچــه خبرگــزاری هــای جریــان عمومــی

آمریــکای شــمالی و پیــرو انهــا امثــال ( ) Fox Newsبــه اروپائیــان

علیــه ســپاه آمریــکا ســنگر بنــدی کــرده بودنــد .در همیــن پیونــد

نمــی گوینــد یکــی هــم آشــکار شــدن طــرح پنهانــی امپراطــوری

کــه شــما بــرای ایــن جنایــات پیــام تبریــک فرســتادید ولــی مــا بــه

 Kim Jang Unدرســال  ۲۰۱۶اســت کــه بــرای نخســتین بــار

 Mark Twainنویســنده مشــهور بــه تئــودور روزولــت پاســخ داد
فلیپیــن رفتیــم کــه آنجــا را فتــح کــرده و مردمانشــان را بــه بردگــی

بــرای حملــه همــه جانبــه بــه کــره شــمالی و قبــل از آن طــرح تــرور
اطالعــات کــره شــمالی هــا ( توبخــوان چیــن ) بــا نفــوذ بــه وزارت

و اســارت کشــیم .مــن یــک ضــد امپریالیســت هســتم و نمــی خواهــم

دفــاع کــره جنوبــی و کامپیوترهایــش بــه آن رســید! تســریع برنامــه

جنگهــای توســعه طلبانــه و امپریالیســتی رو نوشــتی امــروزه از War

هســته ای در دســتور قــرار گرفــت و کشــوری فقیــر چــون کــره شــمالی

پنجــه عقــاب (نشــان آمریــکا) بــر ســرزمین دیگــری فــرود آیــد! ایــن

هســته ای و متعاقــب آن تولیــد موشــک هــای دوربــرد و حامل ســاح

 Planیــا طــرح جنگــی امپراطــوری اســت کــه از زمــان تاســیس

هرگــز نمــی توانســت خــود بــه خــود بــه ایــن درجــه از پیشــرفت

بومیــان و صاحبــان آمریــکا آغــاز کاربــود و حملــه و غصــب کالیفرنیــا،

موشــکی انجــام داده .کلیــد بنیادهــای هســته ای آن یــک رو نوشــت

آمریــکا و ریاســت جمهــوری جــورج واشــینگتن آغــاز شــد و قتــل عام
تگــزاس و… کــه ایالتهــای شــمالی مکزیــک بودنــد ادامــه کار بــود.

نظامــی برســد کــه ظــرف دو ســال اخیــر  ۲۷آزمایــش هســته ای و
واضــح از برنامــه هســته ای پا کســتان اســت و چیــن اشــراف کامــل

لشکرکشــی بــه آمریــکای مرکــزی و کودتاهــای بخــش جنوبــی

بــه آن دارد .طــرح تــرور جونــگ اوون و بعــد ،خطــر حملــه نظامــی

نظامــی جهــان و توهــم آقائــی دنیــا درصــدد اتمــام محاصــره نظامی

عضــو مجلــس کــره جنوبــی در جریــان قــرار گرفــت ،مســابقه تولیــد

کشــورهای التیــن بــر آن اضافــه شــد .امــروز آمریــکا در پــی مدیریــت
چیــن اســت و کــره شــمالی بایــد راه بــاز کنــد .بایــد خاطرنشــان کــرد

بــه کــره شــمالی کــه بــر مــا شــد و اطالعــات بریتانیــا هــم از طریــق

موشــکهای حامــل ســاح هســته ای در کــره شــمالی شــدت گرفــت.

کــه افشــاء تهاجمــات امپراطــوری امپریالیســتی ربطــی بــه ســفید

در پایانــه ســال  ۲۰۱۷واشــنگتن از ایــن آمادگــی موشــکی بــا خبــر

اغلــب نوکــران و متحدیــن خــود و امپراطــوری بودنــد و نتوانســتند

هــدف گیــری کنــد.

شــوئی حــکام محلــی چــون صــدام حســین هــا نــدارد کــه عمدت ـ ٌا و

شــد کــه حتــی کــره شــمالی میتوانــد بــه ســیاتل و غــرب آمریــکا هــم

واشــینگتن آ گاه از ایــن ماجــرا و در دولــت رئیــس جمهــور ترامــپ

کنــد کــه مــردم امریــکا خــود بــه راســتی نخســتین نفراتــی هســتند کــه

شــمالی فقیــر و در زحمــت را خطــر نخســت صلــح جهانــی معرفــی

دیــده انــد .جهــان چنــد قطبــی امــروز را شــاید رشــد افــزون تــر

را بســیار پــر هزینــه و منفــی ارزیابــی نمــود.

آنهــا ،پاســخی صلــح آمیــز باشــد و آینــده ای بهتــر از امــروز.

از طرفــی بــه حمــات تبلیغاتــی افــزود و چــون مــورد عــراق  ،کــره
نمــودن از ســوی دیگــر دســت دوســتی دراز کــرده و زدن کره شــمالی
آنچــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه ،موفقیــت ســریع کــره شــمالی در

از ایــن توهــم امریکائــی دائــر بــر آقائــی توخالــی بــر جهــان زیــان

طبقــه کارگــر جهانــی و  ۹۹در صــدی هــا در جهــت بــرای خــود شــدن
بــه عنــوان حــرف آخــر و ســخن پایانــی مینویســم کــه اروپــا و غــرب از

تولیــد موشــک هــای موســوم بــه  Hwasong-14اســت کــه فعــ ً
ا

ســالهای ابتدائــی قــرن  ۱۵تــا دویســت ســال بعــد تــاش کــرد کــه نوع

اش رو نوشــت پا کســتانی اســت! آنچــه کــه برمــا شــده یکــی هــم

ابتــدای جوانــه هــای ســرمایه داری و این دگراندیشــیدن بــه طوفانی

نمــی توانــد پیــش از پانصــد کیلوگــرم باشــد ،چــرا کــه مــدل تولیــدی

دیگــری بیاندیشــد و جهــان و جامعــه را دگرگونــه پژوهــش نماییــد.

اینکــه کــره ای هــا اگــر چــه در سیســتمی موســوم بــه دولــت پلیســی

از اختراعــات و اکتشــافات رســید و ســرمایه داری قــوام یافــت .در این

جــان نمــی بازنــد! شــهر هــا بکلــی و بــا امــداد غیبــی نــوع چینــی

طبیعــت را بــرای تغییــرش و کســب ســود تحــت ســلطه درآورنــد.

ســازمان ملــل متحــد هــم مقهــور مانورهــای آمریکاســت و چشــم

تنهــا بــه لحــاظ اقتصــادی کــه در کانــال اجتماعــی هــم ســلطه بــر

جهانیــان میداننــد کــه کشــورهای عضــو ســازمان ملــل متحــد مصــون

چشــمه ای از آن را از مقالــه جدیــد نیــکالس دیویــس ( کــره شــمالی

زندگــی مــی کننــد ولــی هرگــز از گرســنگی و در گــروه هــای انبــوه

مــدرن و قابــل زیســت شــده اســت .از ســوی دیگــر شــورای امنیــت

بــر تهدیدهــای دائمــی ایــن کشــور علیــه کــره شــمالی مــی بنــدد.
از تهاجــم و ســلطه دیگــران هســتند ولــی طوفــان تبلیغاتــی و ضــد
اطالعاتــی انحصــارات امپریالیســتی بــا شــیطان ســازی هــای دائمــی
هــدف هــای نظامــی آمریــکا را آمــاده مــی کننــد و نهــاد ملــل متحــد
هــم فقــط نظــاره گــر میمانــد! مثــ ً
ا وقتــی دادگاه بیــن المللــی

عدالــت در ســال  ۱۹۸۶آمریــکا را در مــورد دســت انــدازی بــه امــور

جریــان امــا کــه ســرمایه داری و بانیــان آن بــاور داشــتند کــه بایــد
همیــن دیــد را نســبت بــه زحمتکشــان و انســانها توســعه دادنــد و نــه
دیگــران بخــش جــدا ناشــدنی ســرمایه و ســرمایه داری شــد کــه مــن

ســپر دفاعــی هســته ای ) از یــک ســو و کتــاب هــاوارد زیــن ( مــردم

ســخن مــی گوینــد ) قلمــی نمــودم .آنچــه کــه امریــکا و ســایرین

مــی کننــد در طبیعــت و هــدف زندگــی صاحبــان انحصــارات و
نماینــدگان سیاســی آنهاســت ولــی مســئولیت عمــده مــا برمیگــردد

و بــه ترویــج همــاره بدلیــل اوضــاع کنونــی کــه سوسیالیســمی انســان

نیکارا گوئــه محکــوم شــناخت ،امپراطــوری مذکــور اعتنائــی نکــرد و

محــور و صلــح طلــب و زیســت محیطــی اســت .ایــن امــر یعنــی رهــا

طرفــه اینکــه در مــورد تهاجــم بــه فیلیپیــن هــم تئــودور روزولــت

آنهــا دورخیــز کــرده انــد .مــا نیــز بایــد اهــداف ضــد امپریالیســتی

گذرانــده بــود نوشــت کــه بلــه ســربازان مســیح پیــروزی دیگــری

وطنــی تعقیــب نمائیــم .غــم انگیــز اســت کــه سرنوشــت مــا و ســوریه

ســریع هــم از نهــاد بیــن المللــی صرفنظــر کــرد!

( )۱۹۰۶بــه ژنــرال وود  Woodکــه قبیلــه ای را در کشــور ازدم تیــغ
آفریدنــد و مــن بــه شــما بــرای حفــظ کیــان و آبــروی پرچــم امریــکا

تبریــک مــی گویــم!

***

آنچــه کــه تدریجا روشــن میشــود اینکــه ،مردم ســتمدیده کره شــمالی
چــون مــردم عــراق و افغانســتان و یمــن و … در جنــگ قــدرت هــا

وزیــر ســلطه دیکتاتــوری هــای محلــی طعمــه جنــگ افــروزی هــای
نماینــدگان سیاســی میشــوند .کــره شــمالی کــه رئیــس جمهــور ترامپ
آن را وحشــی خواندنــد نــه خطــری بــرای صلــح جهانــی کــه هــدف

صلــح ســتیزان جهانــی اســت .کــره جــز ذغــال ســنگ و آهــن و مــس

چیــزی بــرای صــادرات نــدارد ،چــون ســوریه و عــراق و افغانســتان و
ســایرین .آنجــا اگــر دموکراســی نیســت ولــی کــدام متحــد امریــکا در

آســیا دموکــرات اســت! نیکوتــر آنکــه اروپــا از همراهــی امریــکا در

جهــت پیــاده نمــودن جنگهــای کوچــک امــا با شــکوه آن خــودداری

شــدن یکایــک اهدافــی که انحصــارات برای تســخیر بــازار و مملکت

خــود را دگرگونــه و از طریــق ســرنگونی حامیــان محلــی و تروریســم
و کیــم جونــگ اوون بــا یــک قلــم رقــم مــی خــورد .کــه بــرای مهــار

جنــگ هــای ویــران گــر چــون جنــگ علیــه جمهــوری اســامی ( کــه
بــه نفــع رژیــم بربریــت اســت ) زدن دشــمن بومــی و خــودی مــردم

ایــران اولویــت میابــد و گرنــه ایــن فریادهــای مــا شــکوه ای گــذران
خواهــد بــود و بــس.

***

