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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 داکتر ظاھر تيموری

 ٢٠١٣ اگست ٢٠

  و امپرياليزم امريکا دست نشاندهعملکرد دولت
  

سلحشورانه، جسورانه و از مبارزات  صفحات تاريخ خلق و توده ھای ميليونی مردم مرزو بوم ما مملو و حاکی

 در مقاطع معينی از تاريخ و با ايجاب شرايط. متجاوزان و غارتگران است   باشندگان اين سر زمين عليهۀشجاعان

نواميس ملی به مقابل تجاوزگران و  الزم ھميشه مردم مرز و بوم ما برای دفاع از مادر وطن، تماميت ارضی و

  اين مبارزات آزادی خواھانه در مقابل تجاوزگران و اشغالگرانۀھای جاويدان مثال .غارتگران به مقابله برخاسته اند

توده ھای ميليونی مردم ما در مقابل ابر  که در تاريخ کشور ما به خط سرخ و گلگون تحرير يافته مبارزات خلق و

 تحت قيادت م به اعالم آزادی بدون قيد و شرط کشور ١٩١٩که در سال وری انگليس استت امپرازمانشقدرت 

  . امان هللا امير افغان انجاميداعليحضرت

 نيروھای ۀمردم، مبارزات آگاھان مبارزات خود جوش توده ھای ميليونی  مثال ديگر از مبارزات سحلشورانه،

  وبه پاهسوسيال امپرياليزم روس و دولت دست نشانده اش قد علم کرد توان نام برد که در مقابل  مترقی چپ را می

مات عظيمی بر پيکر نيروھای صد خواھانه عليه روس جھت نجات وطندر جريان مبارزات آزادي .خاستند

 نيروھای چپ وارد آمد که منجر به قلع وقمع نيروھای چپ توسط سوسيال  افراد وطندوست بالخاصه،خواهآزادي

  .امپرياليزم و دولت دست نشانده اش گرديد

 داد و از طرف ديگر ھم ھزاران ھزار فرزندان خلق را از دستين ميان نيروھای چپ بھترين و صديق ترين ادر

  .که جھت نجات کشور به پا خاسته بودند به خاک و خون کشيده شدند خواه و توده ھای مردمافراد آزادي

مپرياليزم امريکا اامپرياليزم جھانی به سردمداری  خواھانه عليه سوسيال امپرياليزم روسدر جريان مبارزات آزادي

 معلوم بود  بعد ازبرای نيروھای انقالبی امپرياليزم امريکا  ۀغارتگرانکه ماھيت  با آن«خود  ۀنافع آزمندانجھت م

خواستند با کمک » بيشتر يافتمردم ما وضاحت  تجاوز بر کشور ما اين ماھيت اشغالگرانه و غارتگرانه برای تمام

 ر خلق ما را بۀسوگند خورد وش  اين دشمناننظامی، جنگ ساالران وتنظيمی ھای جھادی خود فر ھای مالی و

  .راھه کشانند که چنين ھم کردند مردم ما را به کجۀ قدرت بگمارند و جنبش آزاديخواھانۀاريک
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جھادی و ھم دولت سياه قرون وسطائی طالبی  بعد از بيرون راندن روسھا ھم دولت نام نھاد مجاھدين و تنظيم ھای

جنايات عظيمی در  مين منافع خود کشور را به وابستگی کشانده و مرتکبأجھت تامريکا  در تبانی با امپرياليزم

  . از کشور گرديدندان ماھموطن ازھزارده ھاشدن  مقابل ملت و مردم ما شده و باعث قتل عام و آواره

 ۀ نشاند دولت دست،مدت يازده سال بدين سو  بيشتر ازءمريکا و شرکاابعد از اشغال مستقيم کشورتوسط امپرياليزم 

 غارت و ،به چور و چپاول مين منافع خودأترين افراد جامعه است برای ت از خاينترين و لومپن امپرياليزم که مرکب

  .ورزيده اند کوششی در کشتار مردم ما دريغ نيازيده و از ھيچ قتل عام توده ھای ميليونی مردم ما دست

امپرياليزم امريکا جان ھای خود را از  ھای جالداندر چنين شرايطی که روزانه صدھا ھم وطن ما در کشتارگا

 را سپری می   چه مرد و چه کودک تحت خط فقر زندگی جھنمی،مردم ما چه زن دھند وھزاران نفر از دست می

 اين دولت فاسد . اين دولت غيرمردمی است.مزدور است کنند بايد به وضاحت بيان داشت که اين دولت وابسته و

بيجا نيست که حال به پرسش ھای مطروحه پاسخ گفت وکار برد دولت و نقش دولت را به . استچپاولگر  غارتگر و

  .سی گرفتربر

 توده ھای مردم در مقابل اشغالگران ۀمسلحان چرا در شرايط اشغال کنونی در  کشور ما مبارزات خود جوش و

بھتر و خوبتر از سوسيال ء  شرکا؟ مگر امپرياليزم امريکا و استدست نشانده تضعيف شده امپريالستی و دولت

نکرده   چون سوسيال امپرياليزم روس بر کشور ما تجاوزءامريکا و شرکا امپرياليزم روس ھستند؟ مگر امپرياليزم

 تکنوکرات ھا و فاسد ترين افراد جامعه است ،جھادی اند؟ مگر دولت فعلی که مرکب  از جنگ ساالران  تنظيم ھای

  است؟» خلق و پرچم«  روس ۀدست نشاند بھتر از دولت

 آن واضح گردد، الزم و ضروريست که  کردلکاربرد و عم ماھيت دولت پوشالی، که ماھيت تجاوزکاران، برای اين

و  دولت محصول« جامعه پی برد واين اصل ھرگز نبايد فراموش گردد که اوالً  به نقش دولت و ايفای وظايف آن در

ً » ستتجلی آشتی ناپذيری تضاد ھای طبقاتی ا  ۀطبقاتی، ارگان ستمگری يک طبقه بر طبق د ولت ارگان سيادت« ثانيا

  »سازد که اين ستمگری را با  تعديل تصادمات طبقات، قانونی و استوار می است) نظمی(ديگر و حاکی از 

» رچمخلق و پ« سوسيال امپرياليزم روس  ۀبا داشتن چنين درکی از دولت بايد فھميد که چه دولت دست نشاند! بلی

ارگان  در اين زمان که توسط امپرياليزم امريکا به قدرت رسيده، ھر کدام آنھا »دولت کرزی«در آن زمان و چه 

امريکا  بوده واين دولت ھا در ماھيت امر ارگان  ستمگری طبقات وابسته به سوسيال امپرياليزم روس و امپرياليزم

چه در  اربابان خود، مين منافع خود وأاين دولت ھا به خاطرت. و از ھمديگر ھيچ فرقی ندارند سيادت طبقاتی ھستند

و ستمگری خصلت شان بوده، ظلم و ستم را شعار قرار داده،  سيادت ،»دولت کرزی«زمان خلق و پرچم و چه حاال 

خلق نموده، در کشتارگاه ھا صديق  ميليونی مردم را تحت شکنجه قرار داده، زندان ھا را مملو از فرزندان توده ھای

  اين ھا تصادمۀاگر ھم .نمايند مين منافع ھنوز ھم میأخاطر کسب قدرت و ته ب ترين افراد جامعه را سالخی نموده و

  توان تعبيرش کرد؟ می ستمگری طبقاتی و سيادت باالی جامعه بر مردم نيست، پس چه طبقاتی،

 .اين است ماھيت دولت کنونی .دانند می ای مردم را ايجاد نظم در جامعهاين دولت ھا کشتن و در بند کشيدن توده ھ

و  خواھی و مبارزات خود جوش برای تضعيف پايه ھای جنبش آزاديامريکا دولت پوشالی با تبانی با امپرياليزم

شندگان زدند که باعث قتل تعداد کثيری از با مردمی ضد اشغال دست به بمباران سيستماتيک دھات و قصبات کشور

باعث تلفات  آنھا با اين وحشی گری. از دھقانان را از دھات به سوی شھر ھا کشانيد اين سرزمين شده و تعداد زيادی

 اجتماعی جنبش آزادی ۀکه نيروی محرک به اميد اين مواشی شده و دھات را به مخروبه بدل نمودند و اين پاليسی

روس و امپرياليزم  عالوه بر آنچه سوسيال امپرياليزم . داردھنوز ادامه را تضعيف نمايند، خواھی و ضد اشغال
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 نيروھای چپ به کشتار بھترين فرزندان نابودی نيروھای مبارز، امريکا جھت تضعيف ھسته ھای جنبش انقالبی به

برای تضعيف نيروی پيشرو جامعه توسط دولت  شکار افراد انقالبی در جامعهھم  اکنون ، ما اقدام ورزيدندۀجامع

  .وشالی ادامه داردپ

 عمومی مردم توسط تحميل درد و رنج ۀروحي  تضعيف، نظرات امپريالستی برای حصول پيروزی در جنگۀازجمل

بدان ند ھخوا می دان يکی از راھکار ھای است کهندر فقر و شکنجه کشيدن شھرو .است بر شھروندان غير نظامی

 اعمالی از ،روش ھای خوف انگيز در جامعه اين راھکار ھا و. شھروندان غير نظامی را به زانو در بياورندوسيله 

و توھين و قرار  شکنجه دادن در زندان ھا، عريان نمودن زندانی، اھانت، تحقير کردن، زندانی جمله کشتن مردم،

زندان ھای عراق کردند و اکنون در زندان بگرام جريان  که در کاری« دادن زندانی برھنه جلو سگ ھای تعليمی

وحشت خلق  خواھند در جامعه ترس و  شکنجه می وتھديد با چنين شوه ھای ارعاب، .گيرد در بر می را» ددار

وحی مليات خوف آور مبتال به  امراض راين نوع ع قربانيان .خواھی بپردازند آزاديۀنموده، به تضعيف روحي

  .برند وتنھائی رنج می از سکوت .ردندگمي

امپرياليزم امريکا  فعلی در کشور ما،ۀ  ھم درجنگ اشغالگرانه و غارتگراندر تمام جنگ ھای غارتگرانه وحاال

 سو به ترويج کشت ترياک در کشور اشغال شده مبادرت می ورزند تا از يک  جھت بردن سود ھای کالنءوشرکا

، افراد رايج کردن و استعمال آن در جامعه دست آورند و از سوی ديگر باه  سرشار و گزافی از فروش آن بۀسرماي

  .وبدين ترتيب به تضعيف نيروی سالم جامعه بپرازند جامعه را عليل و ناکاره بار بياورند 

با  دھد، و عليه آن شعار می اعالم می داردکه خود را عليه امپرياليزم امريکا   مذھبی ايران با اينستیدولت فاشي

يدۀ ی عقايد واليت فقيه، اين مزخرف ترين عقيعن قدس پوشانيده،ت ۀ که به آن جامانهصدور و ارسال افکار متحجر

ورزند که بدين صورت مردم ما  می  سالم مردم و اغفال توده ھای مردم ما مبادرتۀبه تطميع انديش وسطائی، قرون

 اين ھم نوعی از تضعيف نيروھای مردمی در مبارزات آزادی. دارند می را به قناعت و قبول اشغال ترغيب

، بلکه دھشتناکتر از آن عمل می ندارد دست کمی از ايراننه تنھا نه دولت پاکستان نيز خواھانه است که در زمي

  .نمايد

برند تا خلق  و مردم ما  مبتال به  می چگونه تالش به کار دارند، دانيد که چه برمردم و ملت ما روا می حال می

فاقه  و در فقر  وسطائی گردند،غرق در خرافات قرون به امراض روحی شوند، مصاب ترياک و ھيروئين گردند،

  . نداشته باشند تا روحيه آزاديخواھی در وطن تضعيف گشته و نابود شودسرپناھی لباس و،نان زندگی کنند،

قتل و   شکنجه، زندان، پوليس، قضا،، وجود آوردن ترس و ارعاب از دستگاه ستمگری و دستگاه ھای ارتشه با ب

و  اين است کاربرد ھای دولت پوشالی. خواھی را خفه کنندمبارزات آزاديو  خواھیخواھند ندای آزادي سرکوب می

  .وه ھای ظلم و ستم دولت پوشالیيش

خصوص نيروھای به  جامعه، و بس دشوار بر دوش روشنفکران بس خطير  بس عظيم،ۀ وظيفیدر چنين شرايط

نوين و با دشتن تحليل مشخص از با داشتن ايده ھای  به مردم، چپ جامعه قرار دارد که با داشتن عشق و عالقه

با داشتن ايده ھای  .ورزند  به تشکيل سازمان رزمنده و نيروی انقالبی مبادرتاوالً  کنونی کشور، اوضاع اجتماعی

 و امپرياليزم برخيزند تا بتوانند توده ھای ميليونی مردم ما را که در خالق نوين به مبارزه عليه دولت دست نشانده

 ضد ۀ و استقالل طلبی و مبارزانه آزاديخواھۀبه ھمبستگی به مبارز برند، سر میه اھی بخو آزاديۀضعف روحي

کنند تا باشد کشور   ضد استعمار و استثمار رھبریهوھم بتوانند جنبش توده ھای مردم را ب نمايندامپريالستی دعوت 
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 اين دولت مسبب آن است خالص و مردم از فقر و بدبختی که  اشغالگران و غارتگران رھائی يافتهۀاز تحت سيطر

  .گردند

. خواھد پشت کار و تلفات بيشتر می فداکاری، گرچه اين مبارزه صد ھا بار مشکل تر شده، از نيروھای انقالبی چپ

 توسط انقالب ناممکن نيست و مبارزه با دولت کنونی جدا از مبارزه با رسيدن به آزادی و استقاللمگر با آنھم 

  !        به اميد پيروزی .   امپرياليزم نيست

 


