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  داکتر ظاھر تيموری

  ٢٠١٧ جون ٠٣
  

  خادمان سرمايه اند يدحراويان طريقت تو
با منافع مختلف اقتصادی  خود  طبقات مختلف اجتماعی، با ايجاد وسايل توليد وموجوديت نيروھای مولده در جامعه،

 ۀع مبارزوکه اين خود در مجمنمود مبارزه آغازه خاطر حفظ منافع خود به ب ذاشت و ھر طبقهگ  وجودۀپا به عرص

ھمانا  عرض   طبقاتی بعد ھا  در برجسته ترين ومنسجم ترين شکل آنۀمحصول اين مبارز شود طبقاتی ناميده می

  .باشد وجود دولت درجامعه می

ر وحاکی گ ديۀری يک طبقه بر طبقگستم انگاور بقاتی،ان سيادت طگری نيست جز اورگپس وجود دولت چيزی دي

  .ری را با تعديل تصادمات قانونی واستوار می سازدگاست که اين ستم» نظمی« از ايجاد

آنوقت است که  به پا خيزند، ر طبقات محروم جامعه گ ديتردد يا به عبارگ  طبقاتی حاد میۀکه مبارزی زمان

کند واز نظر عملی به يک اقدام فوری   عظمت خود عرض اندام می مامموضوع ، اھميت ونقش دولت درست با ت

رساند که  اين خود به وضاحت می پردازد سرکوب طبقات متخاصم يعنی به سرکوب توده ھای محروم جامعه می به

  .دولت محصول آشتی ناپذيری تضادھای طبقاتی است

اداری وبروکراتيک خود، با سيتم  ريض و طويلاه عگدولت ھای ارباب رعيتی و دولت ھای سرمايه داری با دست

با ارتش تا ، يردگ ير و خود فرخته را در بر میگخود که ھزاران ھزار جاسوس مزد ب» ملی«امنيت به اصطالح

 جز سرکوب توده یرگ ديۀ خود وظيفۀيئاجرا و مقننه يه ،ئبا قوای قضا دندان مسلح خود، با زندانھای مخوف خود ،

  .يعنی دفاع از مالکيت خصوصی بر وسايل توليد نداشته و ندارد  منافع خودھای مردم برای حفظ

 تلويزيون، راديو، اخبار، اه سرکوب مردم ھمانا بخش تبليغاتی دولت، نشرات،گعالوه بر اين بخش مھم دولت يا دست

  نقش دولت ارباب کريه دولت پرداخته وۀيد اند که به آرايش چھرحطريقت تو رانگير، روايت گدستان مزدبه قلم ب

تجربه ثابت نموده که روايت  دھد رعيتی و دولت سرمايه را ماست مالی کرده و به آن شکل قدسيت وحقانيت می

  .قرار داشته واز مبلغين پر وپا قرص اين سيتم می باشد ران طريقت توحيد خود در خدمت سرمايهگ

مجريان برنامه ھای سيتم سرمايه است  ف اينواه است که در طول ھزاروچھارصد سال بدين  طرگتاريخ شاھد و 

  .که سرود قدسيت مالکيت خصوصی بر وسايل توليد را می سرايند

ثيری در اجتماع أزر نيست چنان ت و دن برآستان سيمئيی ھا ، چرنديات ودورغ بافی ھا که جز جبين سائوگبا ياوه 

 و ھمه را بدين باور رسانيده اند که بايد ر انديشی نماندهده اند که افراد جامعه را موقع دگچنان سم پاشي ذاشته اند،گ
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دارد  ين دنيا اجر اخرویاکه صبروقناعت در يا اين اه کنند وگس نقدمرا به نظر  مالکيت خصوصی بر وسايل توليد

  .نصيب و قسمت انسان است که تعدادی  فقيروتعدادی غنی باشد و يا

شود توده ھای محروم اجتماع  تبليغ می ران  طريقت توحيدگروايت ين که از طرف گ چنين انديشه ھای زھرایتمام

 اين بخش تبليغاتی دولت خطرناکتر ازبخش.سرکوب مردم کمک می رساند دارد و دولت را در را از مبارزه باز می

  .تسليحاتی آن است

 نوآباد می شود ھزاران مسجد از  ما به جای فابريکهۀر چنين نيست پس چرا در کشور اشغال شده وماتم زدگا

  .رددگاعمار می  وھزارمدرسه جھت تدريس افکار دينی

نو آوری مھر ملحد وکفر می زنند، از   نو وبه ھرۀران طريقت توحيد نيستند که به ھر فکرو انديشگر اين روايت گم

 می ا نابودحماسه آفرينان ضد ارتجاع وسرمايه ر ان راه آزادی وانسانيت،گروند يری می کنندگپيشرفت و ترقی جلو

  .کنند

فتوا ندادند که آزادی خواھان ملحد  ر بارھا مال، شيخ وآخند به خاطر قدسيت مالکيت خصوصی ارباب وسرمايهگم

  .وکافر اند

اھانه با مبلغين سيتم ارباب رعيتی و سيتم سيم گاھانه يا نا آگ اين ھمه تبلغ نيست که حتی شاعران آۀر در نتيجگم

  ن چنين شعر می سرايند کها اين مبليغئید ياوه سرائيأشود و به ت ھم کالم می ت توحيدران طريقگاين روايت  وزر،

  گان ستيزه مکن             که خدا را خدا داده ھسته با خدا داد

  و يا

  گليم بخت کسی را که بافتند سياه       به آب زم زم وکوثر سفيد نتوان کرد

  .ين استگ ھای زھرار چنين انديشهگر که بيانگ بيت دينويا ھزارا

خدام اين تدھد ھمانا اس شود کاری را که دولت در سرکوب توده ھای محروم اجتماع انجام می به وضاحت ديده می

  .ران طريقت توحيد است که قوی تر از قوای نظامی دولت استگروايت 

و استعمار برھانند، بايد قبول استثمار   محروم بخواھند که  به پا خيزند و خود را ازقيد ظلم و ستمیاه توده ھاگھر

توليد قدسيت ندارد وبا انديشه ھای اين مبليغين طريقت توحيد به مبارزه  کنند که ملکيت خصوصی بر وسايل

 انسان از انسان را ازميان می تبديل مالکيت خصوصی به مالکيت عمومی بر وسايل توليد است که استثمار برخيزند

  استقالل و عدالت اجتماعی می رساند  به آزادیبرد، انسان ھای محروم اجتماع را

بر وسايل توليد از راه قيام مردمی  راه نجات فقط وفقط تبديل ملکيت خصوصی به وسايل توليد به مالکيت عمومی

  به اميد پيروزی .می باشد

  

  

   

  

  

 

 


