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U پيوسته به گذشته بخش  يکصدو سی وهشتم 

 دانند یو شارالتان م تکارياو را قاتل و جنا ها یکه چرا بعض کرد یم که شخص الفوک گيله  آورده اند
 ینظر نيچن یکدام احمق دنديپرس. رديکه حاضر است به خاطر من بم شناسم یرا م یمن کس درحاليکه 

 !نميمثل تو را نب یلجنو آدم نحس و رميحاضرم بم گفت؛ یبه من م یکي روزيد نيگفت؛ همالفوک دارد؟ 
مبحث کنونی ما در پيرامون گشائيش يک مبحث سياسی به که  شد بايد اکنون و درحال حاضر متذکر

کری اجتماعی يک نظام سياسی نيست ، بلکه ذکری از زير ساخت ها وکليات ف ی  مهندسیعنوان 
و عناوين در همين مسير و بصورت مختصر رؤس مباحث .در کليت يک مکتب است فلسفی  وبينش 

مورد  تا کليات يک مکتب يا نظام فکری و سياسی  زيرا اکيدأ باور دارم . اهيم داد  قرار خومورد توجه 
عه و مباحث ديگری پرداخت و از مطالنه ميتوان به ريزکارتفسير قرار نگيرد و طرح نشوند تبيئن ونظر

استنباط را سياسیو هنمود های رفتاری راهيان و مريدان يک مکتب اجتماعی رهنمای عمل وآنها ر
 .کرد 

 
و بيش از و بورژوائی جهان بزرگترين کشور صنعتی  اياالت متحده امريکا بحيث در انتخاباتمسأله  

 ان بزرگ آنکشور ميلياردرو  ان ثروتمنديکی از   Donald Tramp" دونالد ترامپ " همه پيروزيی 
مراکز نظر سنجی  يت اکثرپيش بينی های رخالف باند  نموده که نياکان شان از آلمان به امريکا مهاجر

با که  رگزيده گانـــجمع بـــدر امريکا وجهان با گرفتن اکثريتی از آرای مپژوهشی و انستيتوت های 
اصلی اين پيروزی زمانی برمالشد  زاراما . کامياب اعالم شد  شباهت دارد  " مجلس خبرگان ايران"

با ويديوئی دريک تماس   Donald Tramp" دونالد ترامپ " انتخاباتی ری کلينتون رقيب که خانم هيال
 Jamesعلت اصلی شکست را بدوش جيمزکومی ستاد انتخاباتی اش  اعانه کننده گانهواداران و 

Comey س سازمان امنيتی رئيFBI  واگذارکرد 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=1uIJmUrw7yA U 

https://www.youtube.com/watch?v=1uIJmUrw7yA�


در نامه اش از مبرأ دانيستن خانم هيالری  FBIسازمان امنيتی هرچند رئيس که شگفت انگيزاست 
اذهان  برکلنتن در نامه ای که عنوانی کنگره امريکا فرستاده شده بود سخن رفته است اما اين تائيد نيز 

انتخابات رياست جمهوری امريکا  تأثير گذاربود و از سوی خانم کلينتن نامزد شکست خوردهعامه 
 . اسی تلقی گرديد و همان نامه را عامل اصلی نکامی انتخاباتی خود دانيست نوعی ماجراجوی سي

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=asr0QESU8dsU 

اين ناکامی معنی دار را بايد در نظام بورژوايی بويژه در اصلی  ءريشهکه اين است ازواقيعت غيراما 
٪  ۴،۲،  سياه پوستان ٪ ۱۲،۸ بارزات آزادی بخشجامعه چند مليتی امريکا که ماالمال از تاريخ م

 . مورد مطالعه قرارداد  است سفيد پوستان ٪  ۸۱مقابل دری تباران آسيائ

 
 جهت گيری های طبقاتی در نظام سرمايه داری 

توحيدی  ونگاه  اصولآئينه دررا البات اجتماعی و طبقاتی ، عوامل ايجاد انققوانين تحؤل تاريخ  که وقتي
که براثر چه عوامل وعللی و تحت چه شرائطی يک طبقه نگريسته شوند با ؤضوح می بينيم تاريخ  به 

ظهور ميکند ؟ بايد گفت که نسبت به تمامی مهيب انفجاربه حالت يک  بوجود می آيد ، رشد می يابد ، و
شر سرمايه دار قرا می شنود   سنگين درجامعهاحادی از جامعه نخستين قشری که صدای چنين انفجار

سابق نيست و " خرپول "امروزی هم ديگر آن  سرمايه داراما بايد گفت که  سنتی و محافظه کار، 
سرمايه دانشمند  به عالم  ودر قالب متفکر  اورادیو اذکاررفته و با مختصر " خرپول " اکنون آن 

جامعه شناس ، متفکر چندم و گشته است و ميتواند ی جهان وهنتونها پبزرگترين  ی ازرکوپول با مد
. فيلسوف و حتی از علمای بزرگ مذهب اسالم بويژه در حوزه تصؤف و تساُمح اظهار وجود کنند 

زنجيره ای و سخت شگفت انگيز است که امروز با توجه به شرائط و مقتضای منافع شرکت های  جالب
و مافيای بين المللی آنگاهی منافع مادی شرکت های استعمارگر ايجاب کند حتی مخالفان وابسته به 

سازمان های ميسازند و با نام های چون  ز شبه روشنفکران جابجارا در ُگردانهای امصنوعی معاندان 
 –، بنياد های خيريه ، صليب سرخ امريکا دموکراسی جهانی حقوق بشر ، مراکز و انجمن های 

و م وظائف دينی انجاگوناگونی که به ظاهرأ ملی کليساها و درمذهب اسالم نيز به نام های شورای 
من  . در جامعه امريکا حضور دارند  شهرت يافته اند  اسالم غير سيأسی و سنتیمذهبی را بنام های 

سالمی به شمول افغانستان مطالب درباره ميتود های استحماری نظام بورژوائی در جوامع شرقی و ا
مرکز نظام سرمايه داری و  بزرگترين فروانی را به عرض رسانده ام اما اکنون وقتی ميبينيم که در

تعيين کاپيتاليزم از همان شيوه قدرت برای تغيير افکار عامه استفاده بعمل می آيد ناگزيريم تفکر نوين 
ه اسالمی را نيز مختصرأ شهروندان اسير جوامع شرقی بويژکننده گان و صادرکننده گان سرنوشت 

چنانچه انجام ميدهند ؟ سلطان سرمايه و خشونت را  قلب  عمليات جراحیو بدانيم که چگونه بدانيم 
و تجربه شان به عمار گران در قالب ذائقه ميدانيم اسلوب استحماری در گذشته فقط نبوغ ذاتی است

https://www.youtube.com/watch?v=asr0QESU8ds�


به صدا  "برای علم علم "   فيلسوف معروف فرانسه به قول سارترنمائيش گذشته ميشد ، اما امروز
ظائف ودر راستای همين گونه چنانچه . به کمک استعمار و نظام بورژوازی لبيک بگويند درآمده تا 

–علمی روانشناسی  –راديو وتلويزيونهای بيست وچهار ساعته ، تعليم و تربيت  –وسائل ارتباط جمعی 
لوبی که ردناکترين وضعيت اين اسد. در خدمت نظام بورژوازی درآمده اند فنی وسياسی روانشناسی 

به شمار می روند اين م ظهور نموده عوارض طبيعی اين ميتود لباس شبه علديگر به صورت فريبنده در
نظامی و مراکزهمان  شهروندان بصورت علمی انحراف ذهنی پيدا ميکنند و طبيعی است کهکه  است 

ملی  ين جنبش های آزادی خواهانه و عدالت طلبانهگرم و آتشسالحهای روزگاری با که  قدرت  امنيتی 
 خونين يرــبا شمشحقيقت  سخ مميتود خاموش می ساختند امروز با استفاده ازرا در کشورهای شرقی 

نورمال  مسير انحراف حرکت های اجتماعی را در هرکجای که باشد بصورت  !"علم برای علم "
و يکسان به پيش ميبرند و اين نسخه بصورت عام در همه زمانه ها و همه مکان ها قابليت تطبيق را 

هرنوع آن از اعم از مذهبی و ماديگرانه وسنگواره ای تحجر من بارها نوشته ام و گفته که..است ا دار
ت و ترقی عمومی ملتها بوده است زيرا معتقدان نخستين وبزرگترين مانع در برابر پيشرف که باشد 

را مالک حقيقت ميدانند و هرگونه نوآوری غير مذهبی  وياهممذهبی ی  انديشه ها ی از چنين اسلوببر
انسان در روی همين اصل با فطرت خالق . لمی را نوعی بدعت يا تجديد طلبی می شمارند عقالنی و ع

را که درقلمروهای جداگانه جغرافياوی و قبائل  انسان  پويا و ديناميک  نيازهایتضاد بوده و نه ميتواند 
بدون شک با . و شعبات گوناگون جامعه شناسانه و تاريخی زندگی ميکنند پاسخ عادالنه و علمی دريابند 

پايگاه  رينزوال و انهدام بزرگتکه البد در سرعت بخشی عوامل سياسی ديگری  تأثيرصرف نظر از
 زم اردوگاه کمونينقش داشته است اما هسته اصلی زوال ستی ی مارکسيستی  و لنيناانديشه ه پرورش 

يک انديشه با ادعای زيرا ديگر مارکسيسم . عاصرقرار دارد در فقدان مديريت زندگی آزاد انسان م
چندين دهه حکمروائی برسرنوشت لهذا پس از. باشدجا داشته سان اننتوانيست در قلوبی از جهان شمول 

و کشورهای  شرقیاروپای  قالب نهضت های چپ در ای که بيشتر درعقب مانده ر کشورهای جوامع د
چنانچه  ناتوانی جان داد و به تاريخ پيوست ؛ آرام ، آرام در بستر  قرار داشتندمانند ايران و افغانستان 
 بورژوائی حاکم بر اياالت متحده امريکا اهرم های قدرت نظام در تخصصوغير حضور رجال غير فنی

کار عامه را در مسخ افی استخباراتاستفاده از همان ميتود علمی شبه فقط با اکتفأ بر مدارک مافيائی 
روانشناسانه فقط چند روز قبل از ختم تبليغات ميتود  همان با استفاده ازداخلی نيز بکار بردند و 

 انتخاباتی 

 
در زير پوشش بری الذمه بودن خانم  FBI یتيسازمان امن سيرئ James Comey یمزکوميجآقای 

ی روی آنتن افکار عامه آورده کلنتن با ارسال نامه ای به مجلس نمائنده گان مسأله افشای ايميل ها ی و
اصلی  و انگيزه  علتبزرگترين قدرت جهان با اين ضرب زبانی های نظام حاکم برسرنوشت  البته.شد 



زخم های خونينی از تبعيض و نفرت از سياه پوستان ، گروه های از  از را که اين گونه حوادث 
با وجود داشته و بصورت کاذب  امريکا ان چندين نسل سرزمين پهناوردر ميمهاجران بويژه مسلمانان 

دونالد " ابزار مصنوعی مانند سازمان های حقوق بشر ، مطبوعات مدوا شده بود که اکنون و در وجود 
آنکشور بروز کرد ، شعار های ضد حزب جمهوری خواه  کانديدای  Donald Tramp" ترامپ 
 . دمحسوب ميشونازهمين دست معجون پليد ی ضد مسلمانان  بويژه خارجی 

                                  
 
 
 
 


