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 جھانی امپرياليزم نظام پياده يا سياسی اسالم
 ھای کشور اشغال و مستقيم حمالت با که نيست اين امريکا امپرياليزم سردمداری به جھانی امپرياليزم کردلعم تنھا

 منفعت و طبقاتی خصلت بر بنا تاريخ طول در که کاری ،يازد می دست کشورھا آن ملی، عیيطب منابع سرقت به بيگانه

   است داده انجام خود طبقاتی

 خودی اھ کودتا توسط جھان ھای کشور از بسياری در که اينست جھانی امپرياليزم ديگر ھای عملکرد ۀجمل از  بلکه

 با را آن جای و برده ازبين را ملی و مردمی یا اندازه تا ھای رژيم ،خويش ۀساخت خود ھای کودتا و شده مديريت

 .است موجود زمينه در زيادی ھای مثال که  نمايدمی عوض خود طرفدار بومی نوکران

 و ملت ۀبرگرد را پينوچه وحشی تورديکتا نآ جایه ب و برد از کودتا با را آلنده سلوادور دولت چلی در طورمثاله ب

 .شد کشيده خون و خاکه ب مبارز و ملی انسان ھزار ھزاران وحشی ديکتاتور اين توسط که نمود سوار چلی مردم

 .شد انداخته راهه ب امريکا امپرياليزم توسط کشور آن در خون ھای جوی که بود ااندونيزي کودتای ديگر مثال

 زير ھا کشور اين مردمان و ملت که نامبرد التين امريکای و افريقائی ھای کشور زا توان می را ديگری ھای مثال

 .شدند کشيده ینابود به امريکا خونين ھای چکمه

 ملت خواھد می امپرياليزم که ھستيم آن جديد نوع به ميانه خاور در جھانی امپرياليزم تعرضات شاھد ما اخير درسالھای

 .بکشد وخون خاک به يمن ،ليبيا ،افغانستان ، عراق ھای کشور ھمچون را سوريه ومردم

 کاره ب خود نظر کشورمورد درآوردن تسلط به برای را عملکرد جديد نوع از ديگری متود امروزه جھانی امپرياليزم

 گروه گروه و دسته دسته را داعش و چه طالب چه ،انديش سياه برخاستگان گور از اين يا سياسی اسالم اوأل .برد می

 مرج و ھرج به خود باداران امر به امپرياليزم نظام پياده ويا پياده سپاه نآ تا نمايند می خود نظر مورد کشور خلدا

 .نمايند استعمال کودکان بر یئميايک الحس حتی ،بکشند را مظلوم انسان ھزران ،بپردازند
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 مھربان ۀداي ،گيرد می خوده ب ستانهدو بشر ۀچھر خويش ۀساخت دستاويزخود کاربا جنايت امپرياليزم که ھست آنگاه

 کودکان چون کوچک موجودات شده استعمال یئميايک الحس که اين ۀبھان به شود می ازآش تر گرم کاسه ،مادر تراز

 موردنظر کشوربر ،انسانی غير دلخراش حوادث و واقعات ھمچو تکرار از ،جلوگيری اصطالح به برای ، رفته ازبين

 .دادند نجم عراق و درسوريه را کار اين نچهچنا .نمايد می حمله خود

 ناي  نفت،عیيطب سرشار منابع ،کشيد وخون خاکه ب کشوررا اين مردم و ملت کرد تعرض عراق به امريکا امپرياليزم

 در امپرياليزم نظام پياده اين سياسی اسالم امروز تا ،نابودکرد را عراقۀ سال ھزار پنچ تاريخ ،کشيد تاراج به را کشور

 .گيرند می قربانی عراق مردم و ملت از يازد می وانتحاردست ترور به عراق

 .است منوال ھمين به ھم وضع نيز افغانستان کشورخودم در

 و نبرد بين از انتحاری حمالت با را ماۀ وبيچار فقير مردم امريکا امپرياليزم نظام پياده اين ما درکشور که نيست روزی

 .جاريست خون جوی ما کشور در که سالھاست ،نکند نابود

 پردازد می ھا کشور اين اقتصادی زيربنای ساختارو نابودی به تنھا نه خود اشغال تحت ھای درکشور امريکا امپرياليزم

 تا زند برھم چنان را ھا کشور اين فرھنگی روابط و اجتماعی روابط، اقتصادی بنای زير زدن برھم با خواھد می بلکه

 و ريب فرھنگ ،سودجوئی فرھنگ ،مالی فرھنگ ،مانده دور به خود مردمی و اصيل فرھنگ زا کشورھا اين مردمان

 نقش وسطائی قرون فرھنگ گيری فراۀ درزمين البته که گيرند رافرا وسطائی قرون گنفرھ دھشتناکتر از ھمه و ريا

 ليغبوت باترويج که گيرند می وشد به انديش سياه گوربرخاستگان از اين امپرياليزم نظام پياده اين را اساسی و عمده

 .برد می بربريت و فساد ،جھل طرفه ب را اجتماعی روابط و سانینا ۀجامع پرور برده نشينان باديه مندرس ھای انديشه

 ھمچنان و وداعش طالب ،ساالران جنگ آوردن دجووه ب در خود مالی سرشار ھای کمک با امريکا امپرياليزم مگر

 جھل و تاريکی ،بربريت در ما فرھنگی و اجتماعی روابط امروزه که نکرد تالش فرتوت ھای انديشه اين ۀواشاع پخش

 ناب شريعت اجرای با زميامپريال نظام پياده اين سياسی اسالم که نيست جامعه در بربريت اين مگر، رفته فرو مطلق

 اشغال و تسلط جامعه در بربريت آن با ھمراه سياسی اسالم وجود .پردازند می زنان سنگسار و ستيزی زن به محمدی

 حس ھمانا که را واجتماع جامعه فکری رشد جلو خود گينآرھز با اين تبليغات سازد می سھل را کشور در امپرياليزم

 کشور در شموجوديت به راحت خيال با مپرياليزم اتا دارد می باز ازمبازه را ملت و مردم ،گيرد می است خواھی آزادی

 .دھد ادامه ما

 در وجود نظام پياده اين مخرب نقش به و رابدانند امريکا امپرياليزم سردمداری به جھانی امپرياليزم کرد عمل بايد ممرد

 .اند کشانيده وبربريت جھل طرفه ب را مردم و کشور ،باختگان شرف که باشند آگاه سياسی اسالم

 اين سياسی اسالم يعنی آن نظام پياده و امپرياليزم بلمقاه ب يکجا ھمه و بردارند جنايتکاران اين ۀازچھر نقاب بايد مردم

 .يابند دست انسانی ارزش و آزادی به که باشد تا برخيزند پرور برده نشينان باديه مندرس ھای انديشه مروجين

 پيروزی اميد به

 

  
  
  

  


