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  کاناد  تورنتو انجنير برهان عقاب،

 دموکراسی سرما یه وا ستبداد
 دو روی یک سکۀ حاکميت اند

اساس آن بر آزادی های  . دموکراسی و آزادی را محصول دوران ليبراليزم جهانی در عصر ما ميدانند
ز طرف قدرتها سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ومدنی، ومذهبی فرد و مخالفت با هر گونه تهدید این آزادی ها ا

ليبراليزم ایدئولوژی جامعة سرمایه داری که پایه و اساس این جامعه متکی بر غارت . ی حاکم استوار است 
که اولين ) م١۵٢٠(بعد از انقالب صنعتی در اروپا . خودی و ملل جهان درمرحلة پيدایش وبقا آ ن است

و به گسترش نهاد، قارۀ جدید امریکاکشف  صنعت دریائی ر،مانوفاکتورها و ماشين بخار کشف و بوجود آمد
شد، همگام بارشد سریع سرمایه ودستيابی به فاصله های دوردست از طریق ابحار، کشورهای سرمایداری 
اروپا با تجهز ماشينی جنگی جدید یورش عظيمی نظامی را به کشور های عقب مانده، و بومی جهان آغاز 

بمستعمره کشيدن ملل، رقابت تازًه را ميان کشورهای . ندو دارائی ملی ملل و کشورها را غارت نمود
صنعتی اروپا دامن زد و بر سر تقسيم جهان ميان استعمارگران کهن و آنهای که سهم کمترویا نداشتن، تحت 

 ميليون کشته و ٧٠انگيزه های مختلف باعث دو جنگ جهانی خانمان سوز و ویرانگر گردید ه و بيش از 
 . قربانی بر جای گذاشت

جنبش های آزادیبخش ملل تحت ستم با قيام ها و یورش های     از طرف دیگر با پيروزی انقالب سوسياليستی اکتوبر،  
کشور پر افتخار ما از جملة نخستين کشوری بود . مستقيم به حاکميت استعمار گران بخصوص بریتانيه آغاز گردید

. ران سر مشق حرکت و مبارزه برای آزادیخواهی شد  وبرای دیگ. که زنجير استعمار را در قارة آسيا درهم شکست
ایاالت متحدة امریکا که از هر دو جنگ پيروز و با    بعد از جنگ جهانی دوم و پایانه آخرین بقایای استعمار کهن،

کمترین خساره بدرآمده بود، نقش رهبری جامعة سرمایه داری را در شکل جدید استعمار و مقابله با کمونيزم جهانی   
کشور های ثروتمند جهان با بهره گری از رشد و توسعة دست آورد های علوم معاصر راه جدید       .  گرفتبعهده

و آزادی ملتها از طریق نفوذ   » مناسبات نوین جهانی«حاکميت و دستيابی به سود های کالن را تحت نام مناسبات  
 .  ، و ایدئولوژیک تأمين نمود )نظامی(اقتصادی، سياسی 

و یا کمپنی  ) مونوپول(ل ابتدائی تکامل خویش به عاليترین مرحلة آن یعنی دوران انحصارات    بورژوازی از مراح
بخاطر دستيابی بدون  . های چند مليتی که بحيث جال عنکبوت تمام کرۀ زمين را درخود فروبرده ارتقایافته است 
وانين سرمایه گذاری تحت موانع به تمام عرصه های مادی و نيروی ارزان بشری کشور ها، انحصارات با طرح ق

 و شعار سرمایه بدون مرز و بدون گمرک که تضمين سود آوری و عدم آسيب پذیری       عنوان سازمانهای جهانی،
بر عالوه تدابير فوق حامی و مدافع    .  بدست ميدهد ، مهيا ساخت   آنرا، زیر پوشش سازمان ها و اقدامات دستجمعی   

 .  و تجهيز این کشور ها با سالحهای اتومی و امهای جمعی را ميتوان افزود) ونات(سرمایه انحصاری، پيمان نظامی 

دموکراسی و آزادی در نحوی استفاده از زیر بنا و روبنا جامعه توسط مردم قابل درک بوده، تنها استفاده از  
 کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد. روبنا بدون مستفيد شدن از زیربنا یک شعار بی مایه است 

 در مورد رشد فزاینده نابرابری ميان مردم جهان در زمينة ثروت،  بمناسبت هفتادمين سالگرد بی بی سی
هرچه بر        . با طلوع قرن بيست و یکم ما با معمائی عجيبی رو برو هستيم «آزادی، و امتياز اشاره کرد 

ا نسبت به یکدیگر افزوده اطالعات ما نسبت به مسائل و یکدیگر افزوده ميشود، گوئی بر بيگانگی م
 برای روشن شدن هر چه بيشتر موضوع و رعایت دموکراسی وآزادی، حقوق مدنی مردم   »ميشود

 حاکميتهای  توسط پيشاهنگان آن) نظامی(وکشورها تحت بخش های اقتصادی، ایدئولوژیک و سياسی
 .انحصارات چند مليتی را مورد بررسی قرار ميدهيم 

مروز اقتصاد جهانی تحت نام صندوق بين المللی پول، بانک انکشاف جهانی و ا : عرصه ا قتصا دی –١
تجارت آ زاد انحصارات چند مليتی همه ثروت های طبيعی، زمين، آ ب، هوا را در اختيار دارند و یا برای  

چارچوب ا صلی موسسات فوق تأمين دیکتاتوری بازار و حاکميت سرمایة . بدست آوردن آن در تالش اند 
که این ایده . و فرد گرائی را توسعه ميبخشد) ما لکيت خصوصی(ی و توسعة فرهنگ سود پرستی خصوص

باعث خسارات عظيم اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان شده و حاکميت های مستبد را تحکيم بخشيده و 
 سنگاپور، ميتوان از بحران ارژانتين ، ترکيه،.  آزادی محروم نموده اند سایر توده ها را از حد اقل
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واز بين رفتن محيط زیست در  ..اندونيزی، تایوان و حاکميت های مستبد کشورهای عربی ، افریقا وغيره 
 .  نامبرد سطح جهان

هدف صندوق بين المللی پول حل بحران کشور متبوع نيست بلکه توسعة سرما یة مونوپول است که پيش 
ن المللی پول همواره اعطای وام و اعتبار را   زیرا صندوق بي. شرط های آن خارج از علل بحران است 

منوط به تحقق سياست های خاص اقتصادی ميداند پيش از پرداخت پول در مذاکرات جانبين مطرح و بعد 
 یک ميليار دالر وام جدید را  طور نمونه در بحران ارژانتين در استانًه بحران. از توافق وام ا عطا ميگردد

در مقابل دالر کرد ، وقتی این شرط پذیرفته نشد، از دادن وام ) لی ارژانتينو ا حد پو( بشرطی کاهش پسو
به گفتة بانکدار واالستریت .  ميليار دالر بد یهی دارد١٣٢خود داری کرد و در حال حاضر کشور ارژانتين 

مهم ترین سهم  »  است ٧درحقيقت صندوق بين المللی پول مقصر نيست، صندوق فقط کار گذار گروه « 
 امریکا است که بيشترین سهم را به صندوق ميپردازد و بيشترین نفوذ را بر تصميم های آن    ٧ار گروه گذ

دارد همواره صندوق بين المللی پول، با نک جهانی ،و بانک توسعه ی بين امریکائی تحت دو شرط ذیل 
 .معامله مينماید

رایط و اهداف خاص اقتصادی بر کشور صندوق بين المللی پول با استفاده از اعتبار قرضه و تحميل ش. ١
 . منا فع آ ن عمل ميکند های قرض گيرنده، بعنوان وسيله کارگزار سرمایًه جهانی در جهت 

 را بحال خود شان ميگذارد تا ورشکست شوند و وابستگی       پس از بروز بحران اقتصادی کشورهای قرض گيرنده . ٢
مونوپول سرمایه   . ر شرایط مشخص زمانی به حال خود شان رها ميکنند  آ نها شدید و شدید تر شوند و اینکه آ نها را د     

تنها کشور مالزی که راه  .  خود کفائی ملی را از بين برده و وابستگی کشور هارا به سرمایه بيشتر ميکند  استقال ل
 بنا برتًاثير جا  اما .مستقالنة بدون صندو ق بين المللی پول را در پيش گرفته از رشد اقتصادی خوبی بر خودار است

در برابر کشور های که منافع سرمایه را .  نمی تواند از بحران جلو گيری کند نبی اقتصاد کشور های طرف معامله
تابع منافع ملی دانسته معامله مينمایند بدون در نظر داشت منافع عامه و خواست توده های آن کشور به توطئه و یا          

 ونزوئال توسط کودتای نظامی  م رئيس جمهوری انتخابی٢٠٠٢اپریل  ١٢در . حمالت تالفی جویانه متوسل ميشوند 
دیروز «  واشنگتن پست  م٢٠٠٢ اپریل ١٣از طرفداران امریکا برکنار وبه زندان افگنده شد با عجله قرار گذارش   

 ارتش ملی دولت بوش رئيس جمهور پيشين ونزئال هوگو چاوز را در باره رخداد های که به بر کناری او به وسيلًه
انجاميد محکوم شناخت و این رخداد را یک دیگر گو نی ناميد و نه یک کودتا ، مقامات رسمی ميگویند بر کناری  

 .  »چاوز یک خواست ملت ونزئال بوده است  

در حا ليکه بر اثر مظاهرات سرتاسری توده های طرفدار اصالحات ریس جمهور بعد از دو روز کودتا به شکست           
 کشور امریکا ی التين کودتا را خالف قانون و دموکراسی در کشور ونزوئال  ١٩روسای  .  چاوز آزاد شد انجاميده و 

 کرسی  ١٢٠  کرسی پارلمان ١٣١هوگو چاوز در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری ازجملۀ       . دانسته محکوم کردند 
 فيصد   ٣٠  فيصد به ٧،  ١۶از را بدست آورد ، بر اساس تصویب قانون جدید حق امتياز شرکت های داخلی را      

افزایش داد، برعالوه در طرحهای مشترک سرمایه گذاری خارجی باید اکثریت سهام را شرکت نفت ونزوئال داشته    
همچنان .  نفت به امریکا جلو گری شود باشد توليد نفت را مطابق سهمية اوپک عيار نمود تا از فروش آزاد و ارزان 

 جهت جلو گيری ازغارت موسسات جهانی استعمار   به اشتراک کشور های امریکا التين   چاوز ميخواهد تا اتحادیة را  
راز ا صلی کودتا وماهيت احترام به دموکراسی توسط    . نوین و بخصوص امریکا، مکسيکو، وکانادا بوجود آورد  

 امریکا در   جدی برای سرنگونی دولت قانونی چاوز توسط  هنوز تالشهای. رهبر و پيشگام آن امریکا درینجاست 
   .جریان است

در مکسيکودر سال گذشته نتوانست راه حل      » در بارۀ تامين مالی توسعة سازمان ملل متحد«    کنفرانس بين المللی
 . از فقر و بد بختی دریابند) چارميليار نفر(مشخصی را در زمينة توسعه جهانی برای نجات دو سوم بشریت 

خالی از  ميان  به ملل فقير را داده، اما در عمل دیده شده که این وعده ها اکثراً      کشور های اشتراک کننده وعده کمک  
تجارت آزاد و سرمایه بدون مرز و بدون گمرک که هدف اساسی این شعار جدید مونوپول صدور      .  آب برآمده است 

 جهانی بخاطر در چارچوب تجارت . سرمایه و کاال و دریافت بازار فروش محصوالت در سایر کشور ها ميباشد   
تحت  بمحاصره کشاندن کشور های فقير قوانين و مقررات ویژَه را در مورد صادرات آنها وضع نموده تا مجبوراً    

م  در ٢٠٠٢ دسامبر٢٦بتاریخ . فشار های اقتصادی کشور های غنی تن به شموليت به این سازمان استعماری بدهيد  
پيشنهاد های جالبی منجمله برای کمک به موقعيت . یر یافت دوحه مرکز قطر مذاکرات سازمان تجارت جهانی تدو

 .   شد کشورهای در حال توسعه در سازمان مطرح 
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م بطور کامل از بين ٢٠١۵تعرفه بر واردات کاال های صنعتی باید تا سال « ازجمله ایاالت متحده بااین پيشنهاد که 
عدم توازن در توليدات      . ال توسعه مواجه نشد   به استقبال کشور های عضو، بویژه کشور های در ح   » .برده شود 

 و کشور های صنعتی جهان و لغو تعرفه گمرکی برای کشور های در حال    صنعتی بين کشور های در حال توسعه 
توسعه که قلم مهم و درشت بودجوی این کشورها به آن وابستگی دارد از بين رفته، و عدم توازن واردات و         

این کشور ها در رقابت بازار در برابر     جدید   و از جانب دیگر موسسات و صنایع   صادرات باعث فرار اسعار ملی 
تکنالوژی معاصر برخورداراند شکست خورده و      کاال های کشورهای صنعتی که از قدرت مالی و دست آورد های  

بيعی و کشور های در حال توسعه به بازار فروش، استخدام ارزان نيروی بشری وغارت ذخایر ط. از بين ميروند
  . سرمایة داخلی شان توسط انحصارات مبدل ميگردد 

ایدئولوژی بصورت نا محسوس، و آرام نقش اساسی را در انحراف اذهان توده ها ی گرسنة        : بخش ایدئولوژیک   _٢ 
تحت استعمار جدید ودر بند کشيده شده با وسایل و راه های مختلف از درک حقایق درونی اهداف سرمایه جلوگيری          

از جمله ایاالت متحده امریکا با داشتن امکانات بزرگی مالی با همکاری فعال دانشگاه ها و موسسات     . ميآورند  بعمل
تحقيقاتی و وسایل ارتباط جمعی که توسط جمعی از روزنامه نگاران غربی پيشبرده ميشود، یک صنعت کامل هدایت  

ند که سياست جهانی شدن ليبرالی در نهایت خوشبختی   تا دنيا را متقاعد ساز . را بوجود آورده اند   ) انحصاری(افکار 
نظریه پردازان با احاطه بر ا طالع رسانی و در سایه ی بی خبری مردم تحت  .بشریت را به ارمغان خواهد آورد

 سپتامبر با به ١١این نوع تاثير گذاری بعد از   .  انقياد، سيستمی را که ميتوان استبداد دلپذیر ناميد، ایجاد کرده اند      
این دفتر مسئول انتشار ا طالعات غير  . وجود آمدن دفتر القأ ونفوذ استراتيژیک توسط پنتاگون اولویتی دوباره یافت 

 » تاثير بر افکارعمومی و رهبران سياسی کشورهای دوست و دشمن است  «واقعی بمنظور 

که . ات بوجود آمدهمانند سياه ترین سالهای دوران جنگ سرد، نوعی دستگاهی تبليغات و انحراف ا طالع
.  رسمی است که مشابه آن در رژیم های دیکتاتوری نيز متداول بوده است  مسئول ساخت و پرداز دروغ

م مجبور شد رسمأ به کار خویش ٢٠٠٢بالخره این رسوائی چنان آشکار شد که دفتر مزبور در فيبروری 
 . پایان دهيد

انگليس ها . ليسها در ميان مردم ما بجا مانده است جملة خوبی بعد از خروج انگ): نظامی(بخش سياسی _ ٣
 آن پوست  برای کشور های ضعيف پيشنهاد یک قطعه زمين برابر پوست گاو ميکرد بعد از بدست آوردن ،

گاو را چنان ریزه تسمه ميکرد که برابر دورادور سرحدات کشور شده بعد ازآن ادعای مالکيت بر آن کشور 
.  بریک امپراتوری عظيم استعماری حاکميت داشت١٩رت سرمایه داری در قرن بریتانيا دراوج قد. ميکرد

 کشور جهان ٣٥ این مراکز نظامی در  .تسلط آن توسط دستگاه بزرگی نظامی درسراسرجهان تأمين ميشد
 در اوائل قرن بيستم بال فاصله بعد از جنگ جهانی دوم این      بعد از سقوط امپراتوری بریتانيا  .گسترش یافت

ایاالت متحده امریکا که یکی از برنده گان جنگ دوم جهانی بود . ایگاه ها طور قابل مالحظة کاهش یافت پ
 هزارتأسيسات در ٣٠و پایگاه های آن بشکل گسترده در تمام ابحار و قاره ها در دو هزار منطقه به تعداد   

 به گفتةآقائی بيکر مشاور  کشور جهان از قطب شمال تا جنوب و از شرق تا غرب توسعه یافته بود١٠٠
 اتمی امریکا که بگذریم، از نظر شناخته شده ی جهانی هيچ از انحصار«عالی معاون ستاد ارتش امریکا 

امریکا این » نهاد دیگر برای نشان دادن مقام قدرِت امریکا جز شبکه نظامی خارجی اش وجود نداشت 
رش ساحة نفوذ و منافع مادی اش نه نتها حفظ بلکه پایگاه ها را بخاطر منافع استعماری بعدی خویش و گست

م  گفت ١٩۴۵ آگست  ٧هری ترومن ریس جمهور امریکا در کنفرا نس پتسدام در     . بفکرتوسعه آن برآمد
 گرچه ا یاالت متحده خواهان هيچگونه سود یا امتياز خود خواهانه ای ازین جنگ نيست، اما پایگاه های  «

آن پایگاه ها را که .  کامل از منافع خود و صلح جهانی راحفظ خواهيم کردنظامی الزم برای پشتيبانی
ماآنها را از . دهند به دست خواهيم آورد  متخصصين نظامی ما برای محافظت از خودمان الزم تشخيص

 با استفاده از پایگاه های فوق که به شکل      ». طریق توافقات سازگار با منشور سازمان ملل بدست ميآوریم 
 شده بود در جنگ کره جنوبی و ویتنام برای سرکوب جنبش های مردمی استفاده شده   عی آن گستردهوسي

 .وروبه افزایش گذاشت

طور مثال پابگاه دریائی گوانتانامو . قابل تذکراست که این پایگاه های نظامی اکثرًا از طریق جنگ بدست آمده است   
اما  . گردید و در بدل اجاره نا چيزی به تصرف رسمی امریکا درآمد  واقع در جزیره کوبا در جنگ با اسپانيا تصاحب  

طبق قرارداد، اختيارات امریکا براین پایگاه ، تازمان که اجاره نا چيز آن پرداخت     .  مدت اجاره آن نامحدوداست   
ی ميسازد با  این مقاوله حق امریکا در استفاده ازین پایگاه را دایم. شود، فقط بر رضایت طرفين پایان خواهد یافت

وجود اینکه دولت جدید کوبا بارها مطالبه تخلية آنرا نموده و امریکا بدون آنکه خواست مردم و دولت کوبا را در     
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ميتوان از سایر   . استفاده برده و اجارۀ آنرابه دولت کوبا نميپردازد    » حقوق بشر «نظر داشته باشد ازآن بحيث زندان  
 در جنگ ویتنام در کشورها   کوریا جنوبی یکا در جزیره اوکيناوا جاپان،پایگاههای نظامی تصرف شده توسط امر

و در جنگ افغانستان وغيره  ) عربستان سعودی، قطر، کویت ، عمان، دیگوگارسيا (همسایه آن ، جنگ خليج فارس 
انگيزَه های بعدی  امریکا زمانی که تحت انگيزَه پایگاهی را تحت ا شغال درآورد حاضر به تخلية آن نبوده و       . نام برد

اما بعد از   .   پایگاه های قبلی بر اساس جلوگيری از کمونيسم درسایرکشورها ایجاد شده بود      . را پيش کش ميکند  
 .   فروپاشی اتحاد شوروی این پایگاه ها بخاطر حفظ و تحکيم حاکميت امریکا بر سایر ملل تحکيم و انکشاف ميآبد

 هزار نيروی نظامی در افغانستان، پاکستان، تاجگستان ، ٦٠ای استقرار  دسامبر ایاالت متحده بر١١ بعدازحادثه
   . برعالوه پایگاه های منطقه مستقر نموده است  ازبکستان و قرغيزستان ، بلغاریا، آذربایجان و ترکيه

 جنوبی ، این مسئله از نظر ژئو پليتيک و جغرافيائی نظامی استقرار پایگاه های جدید در خاور ميانه ، آسيا       
 بعد از جنگ خليج فارس ، جنگ افغانستان را باید به مثابه اعمال     ١٩٩٠امریکائی التين و منطقة کارائب از سال 

مجدد قدرت سرمایة انحصاری و نظامی مستقيم دولت امریکا در مناطقی دید که این قدرت تا حدودی کاهش یافته  
 .  و هدف نظامی واقتصادی رابطه ای نزدیک دارد گسترش این پایگاه ها نظامی درآسيای ميانه بد . بود

 چين، کوریا شمالی ایران و روسيه، دوم گسترش قدرت نظامی ایاالت متحده در آسيا     به محاصره کشاندن-اول  
کشور های جدا شده    )  کل گاز جهان   فيصد٣٠(و گاز)  فيصد کل نفت جهان ٦ ( مرکزی تصاحب کامل منابع نفتی

که این آرمان تصاحب . ایر منابع طبيعی از جمله ذخایر بزرگ یورانيوم و طال وغيره ميباشداز اتحاد شوروی و س 
ذخایر بزرگ طبيعی فعًال به یک واقعت عينی بعد از امضا قرارداد توسط کشور های ترکمستان، افغانستان، و        

ون کنترول سياسی رسمی بر ایاالت امریکا در کوشش برای حفظ یک اقتصادی امپریاليستی بد. پاکستان تحقق یافت 
حاکميت ارضی دولت ها این پایگاه ها را برای اعمال فشار عليه آن کشور های به کار برده است که در صدد بوده          

یا خود را بطور کامل ازاین دایره امپریاليستی جدا کنند و یا تالش کرده اند مسير مستقل برای سرنوشت             اند،
 مسيری که امریکا آنرا تهدیدی برای منافع خود تلقی ميکند و بدون استقرار       .نداقتصادی، اجتماعی خود در پيش گير  

این پایگاه های نظامی وآمادگی کامل برای سرکوب جنشهای آزادیبخش و ملی نميواند منافع استعماری خویش را در   
کوب مخالفين و   سر در حال حاضر بهترین انگيزه گسترش ومداخله در امور کشور ها و . سراسر جهان حفظ کند

، عراق تحت نام تروزیزم بين المللی دست امریکا و رژیم های استبدادی متحد   )مانند خلق فلسطين ( آزادی خواهان  
گسترش و جهانی شدن قدرت نظامی امریکا متبلور، گسترش   . آنرا در سراسر جهان باز نگه خواهند داشت   

 استفادۀ بی رحمانه و غير انسانی از منابع مادی ، انحصارات چند مليتی و پهن شدن آن در سراسر جهان جهت 
ما شاهد خونين ترین جنگ ها در طی سه دهه در کشور های   .  کشور ها به نفع سرمایه خودی است  انسانی همه

آنگوال ،سيراليون و جمهوری دموکراتيک کنگو که توسط مافيا الماس کشور های سرمایه داری بخصوص امریکا   
 .شهرت یافته بوده ایم »  الماس خونين «و ادامه یافته که بنام  ) می تجهيزات نظا(تمویل

توده       نتيجة مبارزات پيگر وطوالنی .  دموکراسی و آزادی که فعًال اهالی کشور های غربی بدان نائل آمده اند       -دوم  
نقش مهمی را . ست ها در طول زمان پيدایش جامعة سرمایه داری با قربانی بی باک آزادی خواهان از استبداد بوده ا  

 با   ١٨انقالب فرانسه و مبارزات روشنگران اروپا چون ژان ژاک روسو ،ولتر، مانتسکيو وهزاران دیگر در قرن        
 که این مبارزات توسط سایر مبارزین دموکراسی تعقيب و دموکراسی موجود درطول زمان   . شمشير قلم آغاز نمودند

  ١٩٤٤ برای زنان فرانسه  ١٩١٨ در سال    زنان کانادا   حق رای به طور مثال . به حاکميت سرمایه تحميل شده است   
بنياد گذاران دموکراسی و آزادی پایه های دموکراسی را بر سه ا صل     .  داده شده است    ١٩٧٢و برای زنان سویس 

 . بنا نهادند

   .عی  سازماندهی مناسب برای تساوی حقوی اقتصادی، سياسی و اجتماعی بادر نظر داشت عدالت اجتما  -١

 .  معتقد به آزادی فرد و ارزش افراد -٢

 وحدت و هماهنگی در سازمانها و انجمن ها با مشروعيت رقابت آزاد بدون در خطر افتيدن وحدت -٣
 . در سه ا صل فوق محوری ترین آن تأمين تساوی حقوق اقتصادی است . اجتماع کار خود را انجام دهند

ه از مزایائی منابع طبيعی کشوررا داشته تا زمينه های مساعد برای همه افراد دارائی حقوق مساوی استفاد
تقویت روحی و معنوی انسان در فراکيری علوم ، دانش و تکنالوژی معاصر و خدمات اجتماعی مساعد 

در غير آن برای تأمين احتياجات زندگی مجبورًا انسان تن به بردگی و شاقه ترین کار خواهند داد تا . شود
 ميليون برده در جهان ٢٧ رسمًا٢٠٠٢بر اساس احصائيه سازمان های حقوق بشر در سال . زنده بماند

وجود دارد که مصروف شاقه ترین کارها مانند کار در معادن، مزارع و فحشا در کلپهای کشور های 
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کمتر کسی شک دارند که هرم قدرت بصورت دایمی در احزاب،   . سرمایه و کشورهای خليج فارس اند 
که همين حاال به (بعد از بوجود آمدن سازمان ملل متحد . ، و پارلمان ها در اختيار سرمایه نباشدحکومات

کنوانسيونها و سازمان های وابسته به سازمان ملل در رابطه به حقوق   ) بازیچه امریکا مبدل شده است  
ًا نقش مهمی را در اجتماعی ، اقتصادی ، مدنی و آزادی انسان، محيط زیست، حيوانات بوجود آمد و قسم

حفظ و تقویت دموکراسی و عدم رعایت مصوبات فوق توسط کشورها افشا و زیر فشار ذهنيت عامه قرار  
دموکراسی تا آنجا مورد قبول انحصارات چند مليتی است که . داده، و مجبور به اجرائی آن اکثرًا شده است

بنًاتوسعه و پایداری  . بانی قرارنخواهد گرفتمانع استثمار آرام آن نگردد در غير آن مورد حمایت و پشتي
تا متداوم . دموکراسی هشياری و اتحاد همگانی مردم و روشنفکران پيشرو جوامع وابستگی کامل دارند

پروسه را تعقيب و نگذارند تا انحصارات سرمایه با لجام گسستگی کامل ملل را زیر فشار نظامی قرار داده  
آنان را غارت نمایند که دمی مثال بخاطر داشتن سومين ذخایر بزرگی و تحت نام دموکراسی ثروت های 

نفتی چهان عراق مورد هجوم نظامی امریکا بدون ارائه کوچکترین دالیل قانع کننده و خالف خواست 
و باور دارم که این نه اولين ونه آخرین    . بشریت و ا صول دموکراسی و سازمان ملل قرار گرفته است 

 یک کشور مستقل خواهد بود حتی امپراتوری امریکا در آینده روسای جمهور و رهبران  مونوپول به تجاوز
در غير آن . کشور های جهان را با این پایگاه های نظامی گسترده در سراسر جهان تعين خواهد کرد

       .سرنوشت رهبران سرکش چون جنرال نوریگا، عراق، سالوادورآلنده وغيره درانتظارشان خواهند بود 
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