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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٢ دسمبر ٢٧

  

  "ه بال می کشه،مورچه که مرگش می رس"
را چون زمان مرگش ھم امپرياليسم ؛ "ه بال می کشه،مورچه که مرگش می رس"المثل داريم که می گويند  ضرب

 ھای ديگر چندی به دوام ،تا با ريختن خون خلقھا و به زنجير کشيدن ملت ھر طرف بال کشيده بهنزديک می بيند

 دسمبر ٢٧ سال قبل از امروز شوروی سوسيال امپرياليستی به تاريخ ٣٢ش بيفزايد، کاری که عمر ننگين

  . را فراھم نمود انجام داده، و ھمين تجاوز سرانجام يکی از علل نابودی نظامش١٣۵٨مطابق با ششم جدی ١٩٧٩

من با آوردن اين ضرب المثل در قسمت امپرياليستھا ھرگز قصد و يا ھدف توھين و اھانت به نبايد فراموش نمود که 

مين می أچون مورچه ھا با جانفشانی شب و روز زندگی خود را ت. مورچه ھای بی آزار و زحمت کش را ندارم 

ولی امپرياليستھا با مکيدن خون زحمتکشان و غارت منابع . اردت است که در نابودی شان دست دعيکنند واين طب

ملی کشور ھای آسيائی ، افريقائی و امريکای التين، آرزو دارند خود را از بحران اقتصادی و نابودی سرمايه نجات 

  . دراين جا دستان نيرومند خلقھای ستمديده است که امپرياليسم را به نابودی سوق می دھد. دھند

 خود به ھرطرف به پرواز ،هزمان مرگ با بال ھای آھنين ولی رنگ رفتدر ی ھستند که ئھايستھا ھيوالامپريال

آرزو دارند زمين و آسمان کشور ھای غنی . ه و می کشند و نجات سرمايه پر و بال کشيدءبرای بقا. می نمايندشروع 

 ھمديگر تحريک نموده به جان ھمديگر ها علياين جنايتکاران يا به تجاوز دست می زنند و يا خلقھار. را پرپرکنند

ود حاکم بر سرنوشت خلقھا به جای ديکتاتور ھای قبلی فاشيست ھای مذھبی را روی منافع غارتگرانۀ خ. می اندازند

خود را به ھر در و  و ھااين بال کشيدن. استبداد، غارت، قتل و کشتار روز تا روز دامنگير مردم است. د می سازن

، وبازوان تنومندی الزم است تا آخرين ميخ را بر  است که زمان مرگ و نابودی شان رسيدهآن به مفھوم ھادن زديوار

 ٧ جدی با شوروی کردند و اينک می بايد در پاسخ با ۶تابوت آنھا بکوبد، ھمان که ديروز مردم ما در پاسخ به 

   .اکتوبر عليه امريکا بنمايند

اين از خصلت امپرياليستی . ز و سرکوب خلق ھای جھان دريغ نخواھند کرد تجاوحينامپرياليستھا از ھيچ کوششی 

ھا که ھمۀ منابع ملی سرشار آن اگر خلقھای جھان به مقاومت شروع نکنند، تمام کشورھا را تا زمانی. ناشی می شود

 مورد ی کهئطبقۀ حاکم درتمام کشور ھا. را غارت نکنند از اشغال و حمالت و مداخالت دست نخواھند کشيد
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استعمار و يا مورد حمالت آنھا قرار می گيرند، منافع خود را در وجود امپرياليستھا می بينند و آرزوی بودن 

  .امپرياليستھا را به سر می پرورانند

امريکا و ناتو کشور ھای نيرومند امپرياليستی ھستند که قدرت نظامی، اقتصادی و سياسی تشکيالتی آنھا  امروز

مندی ياد طلبان فقط يک عامل يعنی نيروانق به ھمين دليل است که. شرق و غرب احراز نموده است مقام اول را در 

اشغالگران در طول تاريخ و اينک امپرياليزم درست است که . دشمن و ضعف خلقھا را در مقطع کنونی می بينند

 بوده و ھستند سی تشکيالتی قویاز نظر نظامی، اقتصادی و سياجھانی به سردمداری امپرياليزم جنايتگستر امريکا

 . حق استهحشيانه است در مقابل جنگھای خلقھا عادالنه و آزاديخواھانه  و بلی جنگ امپرياليستھا ارتجاعی و وو

الخره ابھمان تاريخی که حکايتگر زورمندی متجاوزان بر کشور ھای ضعيف بوده، خودش بھترين گواه است که 

به نابودی امپرياليسم و اوز غلبه يافته، اگر نه به صورت کامل بلکه به درجات معينی ارادۀ آزاديخواھانه برارادۀ متج

  .انجاميده استسيستم سرمايه 

 از وجود نظام امپرياليستی با تمام برخاستهناگزيری جنگ بين خلق جھان و امپرياليسم و عدم پيروزی سريع خلق ھا 

خصلت امپرياليستی نظام اجتماعی، اقتصادی . ان می باشدمند شسياسی تشکيالتی نيروقدرت نظامی، اقتصادی و 

  .تعين کنندۀ خصلت امپرياليستی جنگ آنھا است، جنگی که ارتجاعی و وحشيانه است

آنھا را در شرايط قرار داده که در سراشيب انحطاط نظام سرمايه داری راه .....بحران اقتصادی ، بيکاری ، فقرو

.  را جھت پايدار نگھداشتن چنين نظام به ھر قيمتی که شود به خرچ می دھندمی پيمايند و آخرين تالشھای خود

به اسارت و را خلقھای جھان ملت ھا و درست به ھمين دليل است که به استعمار دست می زنند و دشمنان خود يعنی 

نيست، درگير می  و حاکميت سرمايه بيش ء بقاایی برکه در واقع تالشای به غارت کشيده در جنگھای ماجراجويانه 

  .شوند

کشور ھای تحت حاکميت حکام مرتجع ودستنشاندۀ  خلقھای کشور ھای به اسارت کشيده ،ملت ھا و جنگ بين 

مقاومت ضد استعمار امپرياليسم و ارتجاع . امپرياليسم يک جنگ عادی نيست، بلکه جنگ مرگ و زندگی است

  می بينندمساعدتزئيد بيشتر قدرت شان برای را بين المللی وضع  امپرياليستھا فعالً . جنگی طوالنی و پر مشقت است

 ھيچ ،چون بعد از سقوط قدرت نظامی و اقتصادی سوسيال امپرياليسم شوروی ومتحدينش کشور ھای بالک شرق

 در شرايط کنونی مذاکرات مخصوصاً . در برابر آنھا قرار نداردقابل محاسبه و زورمندی  یدولتي" مقاومت"

 روسيه روی تقسيم منافع در جريان است که يکی از مثالھای برجستۀ آن حل و  امپرياليستیبا دولتامپرياليستھا 

و مردم را به جان  نده افصل فجايع خلق شده، فجايع و جناياتی را که خود در کشور سوريه به وجود آورد

  .ی باشده است ، مانسان سوريائی گرديدھزاران  که تا امروز باعث قتل ه اندھمديکرانداخت

دوام نموده با در نظرداشت آن که  به يقين اين قتل و قتال، مخالفتھا و عقده ھای را به وجود آورده که ساليان زياد 

بھترين . گرديد، ھرگز آرامی در کشور سوريه برقرارنخواھد  خواھند شدمردم در صدد گرفتن انتقام از ھمديگر

 امپرياليستھا در مجموع برای نجات خود از گرداب نابودی و سبه ھمين اسا. مثال وضع کشور و مردم عراق است

ر تباھی و غارت کشورھای آسيائی و افريقائی ھمکاری می نمايند و جھت سيستم سرمايه دغرق شدن در لجنزار 

  .  ساختن اميال شوم خود، حتا تضاد ھای ديروزی را ھم کنار گذاشتندهبرآورد

از مسير نابودی نجات  سير تکامل اجتماعی و اقتصادی خود را ،ين تجاوزات که با اتالش می ورزندامپرياليستھا 

 يعنی طوريکه طبقات حاکم اين کشور ھا يعنی داده با افروختن آتش در خانۀ ھمسايه خانۀ خود را گلستان بسازند

م سرمايه داران آرزو دارند از طريق تجاوزات و جنگ و چور و چپاول و غارت و صدور سرمايه در سيست
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اقتصادی و اجتماعی جوامع به اسارت کشيده بازار خودرا گرم نگھدارند تا بتوانند از طريق استثمار و مکيدن خون 

 خود از منجالب نظامخلقھا و غارت منابع ملی کشور ھای تحت استعمار به دوام سيستم سرمايه داری و نجات 

. اماال است و محال است و جنون خود را نگھدارند، ند، چند صباحی رونق بازار ابدبختی و تباھی که خود عامل آن

قتی و گذرا است چون در بطن و متن سيستم و ماورد، آن رونق اگررونقی ھم به وجود بيچه ھرگاه چنين امری حتا

 و مقابل آن مقاومت دليرانۀ ملت ھا و خلقھای به پا خاسته، ...... سرمايه داری استثمار است و غارت و تباھی و 

نھا که به اميد غارت به جنگ رو می آورند، ادامۀ ھمان جنگ بار ديگری می گردد بر دوش و کمر ناتوان يعنی آ

 به نابودی سوق ، متجاوز را دوره ھای ديگر در تاريخ بشريتدور و تسلسل به مانند الخره اين اب. سيستم امپرياليزم

خلقھای جھان اين امکان را فراھم می سازد، تا در پيوند فشرده و تنگاتنگ با به پرولتاريای خود آن کشور ھا و داده 

  .ھمديگر، الشۀ گنديدۀ امپرياليزم به گورستان تاريخ بسپارد

اگر ما در کشور خود افغانستان . که که ايمان خود را به جنگ مقاومت و آزاديخواھانه از دست داده اند ھستند کسانی

ه شکستھا و نابودی جنبشھای آزاديبخش باعث شده که نتوانسته اند نيرو ھای بزرگتری نظر بيندازيم درست است ک

اين درس تاريخی به ويژه تلخی است اما به . را برای جنگ مقاومت کنونی عليه امپرياليسم جھانی جمع آوری کنند

ق را به طرف خود نکشانند تا مفھوم اين نيست که در آينده نيرو ھای انقالبی و نيرو ھای ملی به وجود نيايند و خل

عدۀ زيادی ھستند که انقياد . به يقين که در اوضاع بين المللی تغييرات اساسی پديد می گردد. مقاومت را تقويت کنند

طلب ھستند ولی تعداد زيادی ھستند که آنھا ميھن پرستان شرافتمند و آزاديخواه ھستند که از وضع کنونی کشور 

 اينھا شاھد اند که از نظر مادی دشمنان منابع ملی مارا به تاراج می برند در حالی. می برندعميقا نگران اند و رنج 

از نظر معنوی، دشمنان غرور ملی و . می ميرند...که توده ھای وسيع مردم از سرما و گرسنگی و بی خانگی و

برای بقای خود انسانھا را ند و کند، خدمتگذار و مطيع خود می سازغرور شخصی مردم افغانستان را در ھم می ش

با پول می خرند و مانند حيوان بی اراده جھت برآورده ساختن اميال خود از آنھا استفاده می کنند، توھين و اھانت 

يع ديگر را باالی خلق اسزا و فجھمچنان تجاوز به ناموس مردم ، تجاوز به اطفال و ده ھا اعمال ن. روا می دارند

 خصلت ارتجاعی و وحشيانۀ جنگی امپرياليست ھا است که دنبال می کنند و می خواھند با ھمۀ اينھا. عملی می کنند

 که به نيروی خلق ستمديده دارم ، نه تنھا خلق را وادار به یاما با ايمان. اين عمل خود خلق را به تسليم وادار سازنند

.  نفرت مردم روز تا روز برانگيخته شودالخره خشم واھمۀ اينھا باعث می شود که ب تسليم ساخته نمی توانند بلکه

اجبار راه سختی را در پيش خواھند به خلقھا . اين ھا می توانند تا زمانی و تا حدودی بر خلقھای ضعيف آقائی کنند

امپرياليستھا سر انجام محکوم به شکست ھستند و نمی توانند ارادۀ . داشت و جنگ با امپرياليسم طوالنی خواھد بود

که امپرياليستھا توانسته اند  اين. الخره پيروزی از آن خلقھای ستمديده استای مردم تحميل نمايند و بخود را باال

اين ناتوانی . نھا است بلکه به علت ناتوانی خلق افغانستان استآمندی  اشغال کنند نه تنھا به علت نيروافغانستان را

زمان تجاوز بريتانيا تا به  ست که از ایده و بی کفايتزائيده انواع اشتباھات گذشته، حاکميت دولتھای دست نشان

 ديگرمردم را متوقف ألۀ پيشرفت افغانستان و بيداری و سواد و فھم سياسی و ده ھا مسوامروز روی ھم انباشته شده 

  .اکنون ما نمی توانيم در مقابل چنين دشمنان نيرومند يک شبه راه صد ساله را طی کنيم. ساخته اند

ی را برای جنگ مقاومت کند ساخته و ئگر فسادی که از ساليان دراز متراکم شده، رشد نيرو ھای توده از جانب دي

با  . استشدهتر زياد امريکا و شرکاء از زمان تجاوز امپرياليسم جنايتگسترپديده ھای فساد روز تا روز مخصوصاً 

سانھای آلوده يعنی يکی به دست ديگر پاک روزی خواھد رسيد که ھمه آلودگی ھای به وجود آمده توسط خود انآنھم 

ما شاھد ھستيم که چطور به دست . مثال برجستۀ آن قاتلين خلق افغانستان تره کی، امين، ببرک و نجيب است. شود
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روی اين می توان چنين دورنمائی را در نظر . ھمديگر و به اوامر باداران شان باعث نابودی ھمديگر گرديدند

  . گرفت

 البته نبايد ناديده گرفت که در جريان جنگ بنا بر شرايط و ھمچنان بنابر تضاد ھای درونی عامل ديگر را

  .امپرياليستھا با ھمديگر و ارتجاع ھر چيز در تغيير است

 اوضاع جھانی می چنانچه تغيير و وقوع تحوالت. تضاد در ماھيت سيستم سرمايه داری امپرياليستی نھفته است 

که امپرياليستھا روی منافع اقتصادی و ستراتيژی دارند، روز تا روز  د شدن تضاد ھائیتوانند، امکان وقوع حا

 که غارت منابع ملی کشور ھای غنی است ، یدرست است که در شرايط کنونی روی منافع مشترک. بيشتر شود

ولی ما نبايد اين را  . اميال شوم خود را برآورده سازنند دست به دست ھم دادند و آرزو دارند با ريختن خون خلقھا ،

جويانه با ا امپرياليسم را به يک جنگ ماجراھم فراموش کنيم که تضاد ھای داخلی و خارجی امپرياليسم نه تنھ

حاد شدن .  بی نظيری واداشته بلکه در عين حال باالخره آن را در آستانۀ اضمحالل کامل قرارخواھد دادعتوس

ه يکی را به جان ديگری بيندازد و باعث نابودی ھمديگر گردند که اين تضاد ھای داخلی و خارجی باعث می شود ک

  .به نفع خلقھای جھان است

ھمۀ .....که قبال تذکر رفت بحران اقتصادی، بيکاری، گرسنگی و  تحوالت منفی در سيستم سرمايه داری طوری

 وقوع شورشھای مردمی را امکان الخره خلقھای کشور ھای امپرياليستی را تکان می دھد وا اند که بیاينھا عوامل

 مليون انسان المان ١٢زيادتر از و که در کشور المان گرفته شده، را  ه ایمن در اينجا فقط احصائي .پذير می سازد

از جانب ديگرما شاھد پيشرفت سطح آگاھی سياسی و اجتماعی مردم در . ، تذکر می دھمدر سراشيب فقر قرار دارند

 که امروز تحت تاخت و تازقرار دارند، ھستيم که چطور دست به تظاھرات عليه یالکممالک تحت استعمار و مم

  . دولت ھای خود و عليه امپرياليسم می زنند

 فقط قدرت امپرياليستھا و ضعف خلق افغان است و يا ، انقياد طلبان در وضع فعلی کشور ما افغانستانپايۀ استدالل

 موجوديت قدرتمندان زرو پول ، مرتجعان ، خاينان، خود فروختگان در که در اثر وجود پديده ھای فساد وبا اين

  . داخل کشوريگانه راه حل را سرسجده ماندن به پا بوسی امپرياليستھا می دانند

اين يک واقعيت است که ما نبايد فراموش . ما بايد به اين حقيقت اعتراف کنيم که دشمن قوی و خلق ضعيف است 

که غنی ترين  که بر ما دارائی اھميت فوق العاده است و بايد به آن ايمان داشت اين اما چيزی. ميئکنيم و يا انکار نما

 که حل آن مستلزم ی را در توده ھای مردم نھفته است  وما با ايمان به اين نيرو بايد ھرکدام ما وظايفینيروی جنگ

روشنگری  در راه رشد . ری دريغ نورزيمکوشش ماست ، بشناسيم و در اجرای آن از ھيچ نوع جان نثاری و فداکا

فرھنگی، کار سياسی روی وحدت ملی و به وجود آوردن جبھۀ متحد ملی روی ھدف سياسی مشترک ھمه را تحت 

ھمان فرياد جنگ مقاومت ملی ، پايدار وھمه جانبه ه يقين نوای ب. درفش ظفزمند لحظه ای از ديده فرونگذاريميک 

   . ندازد متجاوزان می ا اندامرلرزه برسائی است که 

  :به يقين می توان گفت

سرانجام پرولتاريای رزمندۀ کشور ھای باعث می گردد تا ماھيت سيستم امپرياليستی و تبانی آن با اسالم سياسی، 

 و خلقھای رزمندۀ جھان، اين يادگار توحش سرمايه داری و بربريت فئودالی را راھی زباله دان تاريخ امپرياليستی

  بنمايد 
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از ھر .  ءین کننده انسان است نه شيعامل تعي. سالح در جنگ عامل مھم است، ولی عامل تعين کننده نيست"

ی انسان است نه قدرتھای نظامی و اقتصادی چون قدرت ھای اقتصادی و نظامی نيازمند به ھاسالحی مھمتر قدرت  

  ." انسان است

  

 

 


