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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

  
  عبدهللا باوی

  ٢٠١۵ جوالی ٢٨

  اد گرائی اسالمیيبن
  !ه جنگيھا برای توج ستياليای در دست امپر لهيوس

  

جاد ين انقالب و اي جھت سرکوب اامريکاسم يالي امپرھا س آنأھا و در ر ستياليکه امپر ٥٧ و ٥٦ھای  از انقالب سال

ھای  ط قدرت گرفتن جمھوری اسالمی را فراھم نمودند تا به امروز که قدرتيشرادور شوروی سابق، " کمر بند سبز"

برد    که ھر روز در جائی سر کسی را می- علم کرده اندبا جنايات غير قابل توصيفش در منطقه ستی، داعش را ياليامپر

سم بوده يالي امپرۀای جھت گسترش سلط لهياد گرائی اسالمی وسيش از سه دھه است که بني ب-  کند  جائی را منفجر میو

  .است

ش از يک ميليارد انسان که اکثريت يج بيداری، به تدر هيھای تبليغاتی سرما در چارچوب اين سياست، با کمک دستگاه

امپرياليسم که در پی کسب ھر چه بيشتر منافع خود است، در دھند، توسط  ھا را زحمتکشان تشکيل می عظيم آن

دستش به ه اند که طبق تفسير امپرياليسم و نوکران قلم ب جای داده شده" مسلمان افراطی"و در واقع "  مسلمان"کاتگوری 

 ظاھر ان در شکل يک عرب و يا افغک روزي کسانی که .تمدن معرفی شده اند معنای قاتل، مرتجع، عقب افتاده و بی

شوند ولی در ھر حال امپرياليسم برای  القاء و ماديت دادن به اين  ائی يا سومالی معرفی میيبيشوند و  روز بعد ل می

زده و بدين ترتيب  جا" طالبان"و " داعشی" مسلمانان را ۀتفسيرھا، اعمال طالبان و داعش را مرجع قرار داده، ھم

  .ان باز گذاشته استدستان خود را در ھر جنايتی عليه زحمتکش

ھا از زحمتکشان، توسط قلم   اسالمی و در ھمان حال دفاع کمونيستئی بنيادگراۀافشای ماھيت وابست، از جانب ديگر 

دستان و مزدبگيران امپرياليسم، دفاع از بنيادگرائی اسالمی و جالدانی ھمچون جمھوری اسالمی و ديگر نوکران ه ب

م که روشنفکرانی يطی شاھدين شرايدر چن. دھند ت میيب اين دفاع را قلب ماھيترتن ياش تفسير شده و به ا سرسپرده

ھای علمی آموزگاران بزرگ پرولتاريا مارکس، انگلس و لنين در مورد مذھب  ليبدون در نظر گرفتن تمام تزھا و تحل

زنند و در نھايت آب به  م میای را تفسير کرده و ھر روز در تحقير مسلمانان زحمتکش بيشتر قل بطور عام، ھر روز آيه

  .ريزند ھای جنگ طلبانه امپرياليسم می آسياب سياست

ارد مردم مسلمان يليک ميتوان   طبقاتی مھر طبقاتی خورده است مگر میۀزی در جامعيطی که ھر چيبراستی در شرا

شان با يک  نیيقادات دو به صرف اعت" مسلمان"  با کاتگوریًھای طبقاتی صرفا جھان را بدون در نظر گرفتن تفاوت

توان با  اند می که ملتی را به فقر و شوربختی کشاندهرا ای و ديگر جالدان پيرامون او  چوب راند؟ آيا آخوند خامنه

اند در   که زندگی و حقوق انسانی خود را در پی حاکميت اين جالدان از دست دادهئیھا ھزاران کارگر و کارتن خواب
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 ۀتوان با زحمتکشانی که در اعتراض به طبق زنند می که از مسلمانی دم میرا خ عرب  آيا شيو يک صف قرار داد؟

ا ي آ ف قرار داد؟يک رديزنند در  حاکم از شدت فقر و استيصال، خود را آتش زده و با اين کار خشم فقيران را فرياد می

ات رسوائی ين واقعيا ايآ ستند؟ يان نشوند، مسلم ھای محرومی که توسط طالبان و داعش قربانی می بخش بزرگی از توده

روی ين نيدستان خود، اه کمک نوکران و قلم به ھا ب ستياليامپر. سازد؟ ھا را آشکار نمی ستياليغات امپريتبل

ھم " فرھنگ"و " تمدن"را  غاتی که آنيرھا و تبليھا، و با تفس ھا و سپس تحقير آن ضدمردمی، با مسلمان خواندن توده

 ترمت  فقر و فالکت و رنج بيشتر محرومان، در پی ھرچه مستحکميھم زده و  به قه  و ضدخلق را بنامند صف خلق می

  .باشند  خود میۀھای سلط کردن پايه

سازد و آخوند خمينی را بر  سازد؟ چه تمدنی است که طالبان را می ن چه تمدنی است که داعش را میيبراستی ا

جز قدرت امپرياليسم جنگ طلب است که بقايش به جنگ " تمدن"ن يا اي آ کند؟ ھای زحمتکش ايران حاکم می توده

در پی . سازد را می از دارد؟ دشمنی که اگر نباشد آنين جنگ به دشمن نيه و راه اندازی اي و برای توج وابسته است؟

ی شکل داده رائی اسالمادگيھمين سياست است که برای تاراج و به غارت بردن دسترنج و منابع ثروت زحمتکشان، بن

 از نفت و ئی خلق گشته که برای نابودی آن جنگ و خونريزی مجاز شناخته شده و زحمتکشانی که بر درياشده و دشمن

  .رنديستی قرار می گياليھای امپر ھا و تجاوزگری کنند آماج جنگ زندگی میژيک ي ستراتھای  سرزمين

ه داری، مردم مسلمان را آماج قلم يسم و سرماياليای امپر که در کنار امپرياليسم قرار گرفته و به جای افشئیھا آن

 که - ھای مادی طبقات حاکمه و در عصر ما امپرياليسم کنند که اسالم با کمک  خود نموده اند، فراموش میئیفرسا

 تسھيل ۀلين طبقات در ھمه جا مذھب و اسالم را وسي برجای مانده است و ا-  ه داری انحصاری می باشديھمان سرما

ر اسلحه از البقای شيوخ عرب و ديگر مرتجعين منطقه که ميلياردھا د. استثمار و غارت زحمتکشان قرار داده اند

قلم به مزدان . ت استيای داشته باشند خود گواه اين واقع ن زرادخانهيازی به چنيکه ن نيخرند بدون ا ھا می امپرياليست

 سناتور جمھوريخواه راند ۀچون گفت  ھمئیھا ند اما به واقعيتيگو میان اسالمی سخن يادگرايسم بنيسم از ترورياليامپر

ھای مالی کرده و از اين  ھای وابسته به آن کمک  به داعش و گروهامريکادولت "که گفته است ) Rand Paul(ُپل 

"  ھستندشجاع  ھا جسور و ھای تروريستی در سوريه پشتيبانی کرده است و به دليل اين پشتيبانی است که آن گروه

ھای جنايتکاری  و دسته ن داريدگی سلطه امپرياليسم  با چنيگر صدھا سندی که بر تنيھمچنان که به د. کاری ندارند

  .دھد، کاری ندارند گواھی می

خورد، ھر از چند وقت يکبار   اين گيتی به چشم میۀر قابل انکار است که  گنديدگی امپرياليسم در ھر گوشيتی غيواقع

افتد تا جنگ  توان در پشت آن ديد اتفاق می مال تروريستی توسط بنيادگرايان که دستھای امپرياليسم را میدر کشوری اع

عليه زحمتکشان و توسعه طلبی با پوشش جنگ با بنيادگرايان تعريف شده و ھرچه بيشتر زحمتکشان را به ھالکت و 

تواند بدون جنگ به بقای خود ادامه دھد، زيرا  ی نم- ويژه در شرايط بحرانه  ب-نيستی بکشانند زيرا امپرياليسم 

 اين گيتی جنگ طبقات در جريان بوده و امپرياليسم ھراسان از انقالب ۀامپرياليسم با جنگ زنده است، زيرا در ھر گوش

  . اين گيتی به جنگ و جنايت مشغول استۀو از دست دادن منابع ثروت خود در ھر گوش

دانند که  ھا می آن. زنند اد میيرا ھمه جا فر شناسند و آن ادگرائی اسالمی را میيبنھا ماھيت ارتجاعی  ولی کمونيست

عنوان وسيله ه ای است که از آن ب بھتر شدن شرايط مادی زحمتکشان نه در جنگ با مذھب بلکه در جنگ با طبقه

 کمونيست. دارند اآگاه نگه میھا را در پی ثروت اندوزی و تاراج و برای حفظ شرايط مادی خود ن استفاده کرده و توده

ھا را  ھا با ايدئولوژی مارکسيسم که واقعيت برتری آن بارھا اثبات شده است سعادت زحمتکشان را و زندگی بھتر آن

اند، يک زندگی انسانی يعنی آزاد و آزاد از ھر تفاوتی، زنانی که ديگر برده و درجه دو نبوده و  ھدف خود قرار داده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی که در جريان آن تمام جامعه حتی طبيعت نيز از زخم زندگيشود،  ھا در شادی خالصه می آنکودکانی که زندگی 

  . يافته استئیاستثمار رھا

  مرگ بر امپرياليسم

  نابود باد جمھوری اسالمی با تمام جناح ھايش

  ٢٠١٥جوالی 

  

 


