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  داکتر ظاھر تيموری

  ٢٠١٣ سپتمبر ٠٨

  است نه امپرياليزم ضد القاعده
  القاعده ضد امپرياليزمھم و نه 

  

وقوع  پيوسته در کشور ھای جھان به دقت ه ای ببه رويداد ھای اخير جھان توجه شود و رويداد ھتا  طست فقکافي

 گردد که امپرياليزم جھانی به سردمداری امريکا زير نام مبارزه عليه تروريزم، مرور گردد به وضاحت معلوم می

خود نقش » جلوگيری از نقض حقوق بشر آزادی، دموکراسی،«   دفاع از به اصطالحزير نامالقاعده و اسالم سياسی 

  . استست جھان را به عھده گرفتهريبزرگترين ترو

 خود يکی بعد از ديگری ۀآزمندان خاطر منافعه امپرياليزم، کشور ھای جھان را که از ثبات نسبی برخودار بودند ب

 به رشد، تقويه و نشونمای القاعده و اسالم سياسی  ودرين کشور ھا شده باعث جنگ ھای داخلی ثباتی کشانده،ی به ن

ين کشور اساالری و زن ستيزی را در فرھنگ مرد عقايد قرون وسطائی، ت نشاندن اسالم سياسی ،و با به قدر اقدام

 .برقرار نموده استھا 

ی که  از ثبات نسبی برخورداربوده اند سخن به ميان آورده ام  منظورم دفاع از دولت ئاينجا ازکشور ھادر اگر من 

غارتگرانه و استعمار  قش جنگ افروزانه، آشوبگرانه، و تشريح  نيحمنظور توض. ستھای غير مردمی آنھا ني

  .است گرانه امپرياليزم

ً که گردد   مطرح مییالؤس بوده و اصوالً می » حقوق بشر امیحديموکراسی، آزادی و «  مدافعآيا امپر ياليزم واقعا

  تواند باشد؟؟

  امپرياليزم چيست؟

 نفتی  از ۀياليزم يعنی کارتل ھای غول پيکر ھفت گانامپر طور خلص يعنی انحصارات سرمايه مالی،ه امپرياليزم ب

را در ) ، پنتاگون و ارتش. ای. بی.اف(که اين سيستم اليگارشی مالی) شل، ب پ وتکساکو وغيره توتال،(قبيل

ماشين جنگی امپرياليستی، يعنی ارتش فقط و  انحصارات سرمايه مالی وبانکھا قرار داده، خدمت کارتل ھای نفتی،

يست که جھت امپرياليزم، فرھنگ سودجويانه و آزمندانه کند فرھنگ ا  اين کارتل ھای نفتی عمل میۀار اشبهفقط 

 افکار عمومی مردم ونابودی فرھنگ اصيل توده ئۀلجن پراگنی وتخط ی،ئزورگو ،ء  فحشاۀافع خود دراشاعنمين مأت

  . دريغ نمی ورزدیھا از ھيچ نوع جنايت  وخيانت
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رساند و زمانی  مين منافع خود زمانی از مرتجع ترين دولت ھا  دفاع نموده به آن ياری میأامپرياليزم جھت سود وت

  .کشد  نسبتاً دموکرات را به خاک و خون مییھم دولت ھا

ً اين کارتل ھای غول پيکر ھفت گان اوليگارشی مالی است که سياست دولت   نفتی،ۀدر سيستم امپرياليستی عمدتا

  .کند ن میيامپرياليستی را تعي

  شد؟ خاک  وخون کشيده میه اگر چنين نمی بود چرا بعد از ملی شدن نفت در ايران توسط مصدق حکومت وی ب

  . نفتی با ملی شدن نفت در ايران به خطر افتاده بودۀکامالً واضح است منافع اين کارتل ھای غول پيکر ھفت گان

  د؟شو  حقوق بشر میۀباره در عراق صدام حسين نقض کنند چرا يک

  .مردم عراق باشد  صدام وألۀکه  مس   بر سر نفت است نه اينألهزيرا مس

رود اما  اسناد  کتابخانه وثروت ملت به تاراج می موزيم، .شود  عراق به آتش کشيده میۀفرھنگ ھفت ھزار سال

  .ماند مربوط به وزارت نفت عراق از دست برد در امان می

   چيست؟ ۀاين نشان دھند

نا پذير کارتل ھای غول پيکر نفتی است و به ھمين خاطراست که اين جنگ به راه انکار  اغراض ۀاين نشان دھند

  . افتاد

   امپرياليستی در عراق چه چيز به جا گذاشت؟ۀجنگ تجاوزگران

مالت  حبی ثباتی، فقر و نابودی توده ھای مردم نا امنی، ،شھرھای ويران  عراق،ۀھفت ھزار سالفرھنگ نابودی 

  .امراض مولوده از فقر، بيکاری ويک دولت اسالم سياسی پوشالی طرفدار امپرياليزم انتحاری،

غلط فھمی نشود من به دفاع از صدام بر  . ضد صدام که حقوق بشر را نقض کرده بوده امپرياليزم بۀاين بود مبارز

  .کند میلخاصه امپرياليزم امريکا چه عمل ااينجا بايد توجه شود که امپرياليزم ب نخاسته ام ،

  .زودی فراموش شده باشده  اتفاق افتاد بليبيا که در یفکر نکنم که رويداد

  افی چون صدام به خاک و خون کشيده شد؟ذرياليزم بود  چه شد که قافی چون صدام  دوست امپذزمانی ق

امی حقوق بشر است بايد در امور ح کرده  وامپرياليزم که ليبياافی چون صدام اقدام به نقض حقوق بشر در ذشايد ق

  ؟؟!! مداخله ميکردليبيا

مين منافع کارتل ھای نفتی، أ مشترکاً برای تء، پنتاگون وشرکا. آی. بی.اف، باز ھم سازمان سيا. نه خير چنين نيست

در قدرت بيا يالقاعده واسالم سياسی در ل خون کشيدند  و ھم اکنون توسط امپرياليزم،و  را چون عراق به خاک ليبيا

  .اند

 ديگر تاين وحشيان مذھبی  به عبار گان تاريخ قرون وسطائی،ور برخاست اين اسالم سياسی، اين از گليبيامگر در 

  .اين القاعده نيست که به کمک امپرياليزم به وجود آمده اند

لت مرسی و القاعده دو  حق مردم را به کجراه کشانيده،هدر مصر چه گذشت؟ مگر اين امپرياليزم نبود که مبارزات ب

 خود ۀند و فعالً امپرياليزم در تحکيم دولت دست نشانداسان را به خاک ريختنرا به قدرت رسانيد و خون ھزاران ا

  .در تالش است

استحکام و قدرتمند نمودن ھر  امپرياليزم  جھت نفوذ درخاور ميانه، مگر شما شاھد نيستيد که در اين مدت دو سال،

  ؟؟کندی ه جنايت ھا نيست که در سوريه نمچه بيشتر اسرائيل چ
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کند وميتوان گفت القاعده خود مولود امپرياليزم  مگر باز ھم اين امپرياليزم نيست که القاعده را در سوريه کمک می

 ملت و مردم سوريه  سوار کند و ۀن سوری  بر گردھاخواگ جويان القاعده را به نام آزاديخواھد جن است که می

  .د آوردجووه ن مالکی و کرزی را ب چویآنجا دولت

  .وضع در کشور ما که تحت اشغال امپرياليزم قرار دارد بھتر از عراق و سوريه نيست

 بود که امپرياليزم جھانی  به ھمين دليل کليدی را داشتهۀتيک حيثيت منطقستان در قلب آسيا از نظر جيوپوليافغان

 خليج فارس اوالً ۀتصاحب نفت آسيای مرکزی و نفوذ در منطق ، خودۀچون سوسيال امپرياليزم جھت منافع آزمندان

  .به تعرضات سياسی و بعداً به تعرضات نظامی در کشور ما پرداخت

  کجراه برد؟ه  مردم و ملت ما را عليه سوسيال امپرياليزم روس بۀخواھانمپرياليزم نبود که مبارزات آزاديمگر اين ا

 حق مردم ما را به نابودی کشانيد و دولت طرفدار خود همبارزات ب ادی،با کمک ھای نظامی به  جنگ ساالران جھ

  .وجود آورده را ب

 ألۀمگر اين امپرياليزم نبود که اوالً از دولت طالبان حمايت کرد و وقتی اين دولت قرون وسطائی طالبی در مس

 کھنه سروده ۀ اينجا بود که نغم،د راه کارتل ھای غول پيکر نفتی قرار گرفتسالين و بھره برداری نفت  پيعبور پا

شيپور ماشين و سازمان )  زنۀحقوق تلف شد حقوق بشر، موکراسی، آزادی،د(د باز امپرياليزم جھت دفاع از ش

صدا درآورد ودولت طالبی اين فرزند نا خلف امپرياليزم از بين رفت ودولت پوشالی کرزی ه برا جنگی امپرياليستی 

چه جناياتی . وجود آمده  ب،تکنوکرات ھا و فاسد ترين افراد جامعه است ن جھادی،که باز  ھم مرکب از جنگ ساال

و ھنوزھم روزی نيست که مردم ما توسط  ،نيامدهوجود ه  تجاوز امپراليزم ببر اثر عراق در کشور ما نيز به مانند

  .ارتش اجنبی و بمب ھای انتحاری تلف نشود

ھميشه امپرياليزم با القاعده  اسالم سياسی و به اصطالح تروريزم بوده، ،در کجا  و  چه وقت امپرياليزم ضد القاعده

  . استو اسالم سياسی گاه در تبانی و گاه ھم از فرزند ناخلف خود شاکی بوده

دھد  نام تروريزم زير ضربات خود قرار میه فتد، القاعده و اسالم سياسی را بيخطر به زمانی که منافع امپرياليزم ب

  .رساند قدرت میه ش ايجاب می کند آنھا را تقويه نموده ب که منافع ديگریو زمان

ت که يئيد بر گفتار باال نسأسوريه و ايران بيان شد ت  ،ليبياکشور خودم،   عراق ،ۀی که در بارئمگرمثال ھا

بانی با القاعده و ش ايجاب کند در تی که منافعئ در تضاد با القاعده و اسالم سياسی نيست بلکه تا جاتنھاامپرياليزم نه 

  .اسالم سياسی است

 مالی دشمن درجه يک توده ھای مردم ۀاين کارتل ھای غول پيکر نفتی و انحصارات سرماي اين امپرياليزم جھانی،

  .وملت ھا است

  .خصوص امپرياليزم امريکا دشمن بشريت استه اين امپرياليزم جھانی ب

خواه جھان بدون به پا خاستن و بدون قيام عليه امپرياليزم  آزاديای ملت ھای  ای توده ھا و ای مردمان تحت اشغال،

  .اين دشمن بشريت ھيچ راھی برای نجات از جنگ و بربريت وجود ندارد

که ديگر جنگی وجود نداشته باشد، بايد عليه آن به جنگ پرداخت و جھان و کشور را از وجود اين انگل  برای اين

  .ھای کثيف سودجو پاک کرد

  پيروزی به اميد 

  

 


