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  داکتر ظاھر تيموری

 ٢٠١۶ اگست ٠٨

  

 "حزب کمونيست استراليا" سخنی چند با
 ۀاليا در بار از طرف ارگان حزب کمونيست استر"استراليا و جنگ" مضمونی تحت عنوان ٠٣،٠٨،٢٠١۶تاريخ  iب

  . نشر يافت"فغانستاناآزاد  - فغانستان آزادا "جنگ خانمسوز امپرياليستی و مليتاريزيم جھانی  در پورتال وزين

 دولت استراليا  ۀخصوص روی خصلت جنگ جويانه در آن مضمون روی خصلت جنگ افروزی امپرياليزم جھانی و ب

  .تماس گرفته شد

صلت خدولت استراليا . نمايد  استراليا پيروی از ارباب خود امپرياليزم امريکا میشود که در اين مقاله توضح داده می

ش نيست و باز ارگان مردم و اقتصاد،  اين خصلت  در خدمت منافع استرالياداشته ش چون ارباب بزرگ ایجنگ جويانه

 منافع  وھا بر اساس احترامدارد که ما  خواستار ھمزسيستی مسالمت آميز بين ملت  حزب کمونيست استراليا بيان می

  .متقابل ھستيم

دارد که ھدف اصلی امريکا درافغانستان سرنگونی دولت مترقی و  در مضمون ارگان حزب کمونيست استراليا بيان می

  .سابق بودی در مرز ھای اتحادجمايرشوروی ئامريکاايجاد پايگاه ھای 

در اين جا بايد بگويم که  وای به آن  . بود رست  میدنيز ای کاش که تحليل شما از اوضاع جھان و مورد کشورم 

  .الن دوز خياطی کنداروزی که پ

 از شرايط جنگی جھان ،جاری روز تماس گرفتن عاتوبا جھان بينی کمونيستی با ادعای کمونيست بودن روی موض

 شما به ۀگفته ليستی که ب اسلحه سازی و مليتاريزم ممالک امپرياۀخاند از توليد تسلحات جنگی و زرا،کنونی سخن زدن

از دانش کمونيستی می بايد ونيست که مرسد صحبت به ميان آوردن و باز به حيث ارگان يک حزب ک تريليون دالر می

ضوع اشغال افغانستان توسط سوسيال امرياليزم ووليتی کامل با مؤچگونه می تواند اين حزب با بی مس،  باشدبرخوردار 

ھدف  اصلی امريکا در افغانستان سرنگونی دولت مترقی و ايجاد  پايگاه ھای "که گوياشوروی  چنين برخورد نمايد 

  "نظامی امريکائی در مرز ھای اتحاد جماھير شوروی بود

نمايند حق  آيا آقايانی که در حزب کمونيست استراليا تشريف دارند و با جھان بينی کمونيستی  به مسايل برخورد می

  دارند چنين بيان دارند؟
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امپرياليزم امريکا می خواسته به ايجاد پايگاه ھای نظامی در مرز ھای اتحاد جماھير "ا آنجا حرف شما درست است که ت

ھدف اصلی امريکا در افغانستان "داريد که  اما اين که شما بيان می. شوروی دست يابد که به اين ھدف خود ھم رسيد

  "سرنگونی دولت مترقی بود

باشد ويا بی اطالعی کامل شما می  ر گرفتن تاريخ کشور ھای جھان و تاريخ کشور افغانستان می به تمسخًاين دگر کامال

  .باشد

کدام دولت مترقی . شود ال میؤستراليا از شما ساآقايان محترم و کمونيست ھای گرد آمده در ارگان حزب کمونيست 

  افغانستان؟

 آن دولت ھا به جز دولت امانی ۀرسيده و روی کار آمده ھمقدرت ه به نظر من تا حال ھر چه دولت که در افغانستان ب

 تمام اين دولت ھا نماينده ،ن بودهيدولت ھای خا و دولت ھای وابسته، ثير دول خارجیأھمه وھمه دولت ھای تحت ت

  .نده اطبقات فئودال و نماينده بورژواکمپرادور بود

 سوسيال ۀبايد بگويم که اين دولت مترقی شما دولت دست نشاند.کنيد  نام دولت مترقی ياد میه  که شما بیآن دولت

  .کمک دولت سوسيال امپرياليزم روس به ميان آمده  که توسط کودتا و بیدولت .امپرايالزم روس بود

به دولتی که توسط کودتا به   اجانب ؟ۀيد؟ به دولت دست نشاندئگو دولت مترقی می، ال می شود شما به کدام دولتؤس

ه توسط انقالب خلق ب مده باشد؟ و يا دولت مترقی دولتی است که به خواست توده ھای مردم و به زور و قيام ووجود آ

  وجود آمده باشد؟

  .نمايد  دولت توده ھای مردم است که از آرمان ھای واالی توده ھای ميليونی مردم نمايندگی می،دولت مترقی

جھان بينی ه  شما که  ب،ضو ارگان حزب کمونيست استراليا ھستيد شما  آقايان محترم که ع،يد جواب بدھيدئبفرما

  .حتما  از تعريف دولت که از الفبای مارکسيسزم است آگاھی داريد، کمونيستی مسلح ھستيد

 است که اين  ،نظمی ،حاکی از ايجاد ، ديگرۀارگان ستمگری يک يک طبقه بر طبق ،دولت ارگان سيادت طبقاتی"

  "صادمات طبقات قانونی و استوار می سازدستمگری را با تعديل ت

کنيد  از سيادت کدام طبقه ويا طبقات  يد  آن دولت افغانستان را که شما مترقی ياد میئيد بگوئآقايان محترم بفرما

  گی می کرد؟نمايند

شما يک کرد در آن صورت دولت مد نظر   کارگر و دھقان نمايندگی میۀ از سيادت طبق،اگر از سيادت توده ھای مردم

  . استدولت کارگری و دولتی است که در آن ديکتاتوری پرولتاريا اعمال می گرديده

نيا ه در کدام قسمت دنيا و در کجای ديد کئيد بگوئ کارگر آگاھی داريد بفرماۀ از علم طبقًآقايان محترم اگر شما واقعا

  را که سيادت خلقی دولت،تعلق داشته باشد که به توده ھای مردم ی دولت،دولت ديکتاتوری پرولتاريا ،دولت کارگری

  .وجود آيده اعمال کند می تواند توسط کودتا ب

وجود ه بيگانه بدولت و يا دول  دولت مترقی توسط تھاجم عساکر ، دولت توده ئی،تواند دولت مردمی درکجای دنيا می

  .آيد

 مد نظر شما دولتی بود که سيادت مالکان گر آن است که دولتکشور بيان اخير ۀتجارب تلخ و دردناک تاريخی چند دھ

 دولت و سوسيال امپرياليزم روس بود که توسط کودتا آمده ۀرا اعمال می کرد دولت دست نشاند وبورژوا کمپرادوران

  .روس حامی وبانی چنين دولت غير مردمی در کشور ما بود

 با تمام ادعای ٠٣/٠٨/٢٠١۶ا مندرجه تاريخی شمۀآقايان محترم ارگان حزب کمونيست استراليا با بررسی مقال

  .کمونيست بودن تان با تمام جھان بينی کمونيستی تان حق با شما نيست
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ھرگز دولت  بورژواکمپرادور  آن زمان افغانستان  ،داشتيد ه آگاھی میعاگر شما از تعريف دولت ونقش دولت در جام

  .ترقی نمی ناميديد دولت مبود،سوسيال امپرياليزم روس  ۀ را که دولت دست نشاند

شما  با اين طرز فکر از مسير انقالبی دور شده   روس يک دولت مترقی بودۀبا پافشاری روی اين که دولت دست نشاند

   .به مرداب ديگری که امپرياليزم است، غرق خواھيد شدسرانجام  ، مرداب  رويزنيزمعبور از اب

  

  

   

    

  

  

   

   

  

  

 

 

 
 


