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  موسوی

٠١/١١/١٠  

  

  تفاله ھای امپرياليزم
  

تعماری"در اين روز ھا که نتايج  ط " مضحکۀ انتخابات اس ی آن فق وده و در خطوط کل ا حدودی خود را آشکار نم ت

د و کسانی از خم رن اق ان گريزی استعمار پيروز بدر شده که در دشمنی با نيروھای به اصطالح چپ جامعه شھرۀ آف

بش -ینه از خلق" طويلۀ اورژانس"ديگر در  ته از طيف جن ردم برخاس ه م اينين ب  پرچمی خبری ھست و نه ھم از خ

دد به پاسخ آن دموکراتيک نوين؛ چنين وضعيتی برای عدۀ زيادی از مردم سؤالی گرديده که می باي آنچه . اقدام ورزي

ين  ه يق ه ب مارآيد ک ه ش دار ب رای يک تحقيق دوم در ذيل خدمت تان تقديم می گردد، می تواند به مثابه نقطه آغازی ب

  .خالی از نقصان نخواھد بود

د اسالم  توانستند احا٢٠٠١امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء به دنبال آن که ضمن جلسۀ معروف بن در اکتبر 

ۀ استعماری  داف غارتگران ه را در خدمت اھ سياسی و انقياد طلبان طرفدار غرب را زير يک چتر جمع نمايند و ھم

اطراين . نديگانه دغدغۀ خاطررا از به اصطالح طيف نامنھاد چپ در آن زمان داشت. دنخويش سازمان دھ  دغدغۀ خ

رادی به صورت عمده می توانست زمانی به يک کابوس وحشتناک م ا اف ا و ي اد ھ ه نھ ردد ک از موضع چپ و بدل گ

ستی در تقابل با طالب و شغالگران  د ھای امپريالي ام ترفن ه تم امپرياليزم را به نبرد فراخواند، چه در آنصورت بود ک

ان و "دال بر آن که گويا می خواھند  د، ..." عليه عقب گرائی ھای طالب، تأمين حقوق و آزادی ھای زن ارزه نماين مب

ا از ورای سرخاب رنگ  ۀ آنھ تعماری و غارتگران ان می " دموکراسی و آزادی"باخته سياست ھای اس خود را نماي

  .ساخت

ود، پرھيزامپرياليزم برای  ام داده ب ار انج االی آن ک  از چنين رسوائی و افتضاحی، با امکاناتی که از دو دھه بيشتر ب

صطالح مشروعيت و قانونيت ادارۀ مستعمراتی کابل را از طيف فضاء را قسمی به وجود آورد تا زودتر از ھمه به ا

ه . ل نمايدحاصبه اصطالح چپ نامنھاد  وع ب ه دو ن اليزم ب ی خود امپري أمولی در خطوط کل ين م برای رسيدن به چن

  :اصطالح چپ مواجه بود

   و دنباله روان شان پرچمی ھا– خلقی -١

   بقايای جنبش دموکراتيک نوين-٢
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ان حاکميت  پرچمی ھ–خلقی  اله١۴ا عالوه از آن که کوھوارۀ جنايات زم تند س ا خود داش د شان از  را ب ام امي  و تم

ود، و از لحآنھاادارۀ مستعمراتی جديد تأمين امنيت جانی برای  شريت ب ظ ا و گريز از محاکمه  به جرم جنايت عليه ب

ی در نخستين روز ھای اشغال ايدئولوژيک نيز برای راه يافتن به پارلمان کدام مشکلی را احساس نم د، وقت ی نمودن

ا در " زلمی خليلزاد"کشور به وسيلۀ امپرياليزم امريکا و شرکاء با کرشمه ھای  و حاتم بخشی ھای وی در جذب آنھ

التی را  ان ح د، چن ه گرديدن درت مواج ه ق رای ب دمت ب ر خ ان کم وده از دل و ج شخيص نم ی ت انس طالئ ه چ مثاب

ا اردو، در . امپرياليزم بستند ود و ي از داشت، چه ادارۀ استخبارات ب ا ني نتيجه در ھرکجا که امپرياليزم به خدمت آنھ

  .چه مراکز قانون گذاری بود و يا اجرائی ، با تمام قواء در رکاب اشغالگران به خدمت مشغول گرديند

خی از آنھا فرسخ ھا از  بر،عکس گروه اولی، طيف چپ برخاسته از جنبش دموکراتيک نوين که به عالوۀ پراکندکی

ای –مواضع آن جنبش فاصله داشتند، ھرچند مانند خلقی  فزيکی  پرچمی ھا نمی بايست آمدن امپرياليزم را ضامن بق

ا از آن خويش می دانستند زيرا خيان د ت شده بودن ايتی را مرتکب ن ل آن ھراست و جن ز در مقاب ا ني ند آنھ ته باش  داش

د خلقی " ان جی او"ميد دستيابی به چند کرشمه ھا مقاومت نتوانسته، به ا ه مانن د ب ًو در نھايت مقام و احيانا مدالی چن

  .در اختيار امپرياليزم قرار دادندرا  پرچمی ھا جسم و روح خويش –

سوب  ه چپ من انی ب ه زم رادی ک ا از اف ام ساحه ھ بر ھمين مبناست که ادارۀ مستعمراتی در آغاز شکل گيری در تم

سته ره ج د، بھ ودبودن رر نم اال مق ات ب ه مقام ا را ب ب .  و آنھ ار از يک جان ا آن ک ستعمراتی ب اليزم و ادارۀ م امپري

ۀ  ر از تجرب رف ديگ د و از ط ا بردارن يش پ ف از پ ين آن طي ود را در ب ت خ شروعيت و قانوني انع م ا م يدند ت کوش

ه از خود ت ان عام ز سود جسته، در اذھ ه حکومت داری يک بخش و نام نيک بخش ديگر ني ا پاي صوير يک اداره ب

  . را رقم زدندھای وسيع

ورد نظر از طرق مختلف ٩در جريان اين   سال امپرياليزم قادر شد به عالوۀ آن که کادر الزم را برای اداره ھای م

د" ان جی او"به ويژه  ر سود را بجوي د اکث ز ح سأله . ھا پرورش دھد، از تجربه و اعتبار کذائی چپ نامنھاد ني ن م اي

ان برای  ات در مضحکۀ پارلم آنھائيکه از آغاز شامل اين پروژه بودند تا حدی آشکار بود که خالف دورۀ اول انتخاب

و انتخابات کذائی به اصطالح رياست جمھوری، در مضحکۀانتخابات کنونی فعاالنه سھم نگرفته به ھمان ميزان پول 

ه – خلقی ھا و مدالی که در دور نخست به دست آوردند، قناعت ورزيدند ؛ مگر ر ب ه دي دۀ ديگری ک ا و ع  پرچمی ھ

ده  ل مان دنيا آمده اند، اولی بر مبنای خط فکری و دومی آزمندی ھای خرده بورژوامابانه، از زيرکی مدال گيران غاف

  . در آن مضحکه وارد شدند

ازی ن ه ب ا را ب شتر از آن آنھ اج مشروعيت، بي ه تجربه نشان داد که امپرياليزم بعد از رفع احتي د تفال ه مانن ه و ب گرفت

  .  بويناک به دور انداختھای

ستۀ خدمت  م شاي اليزم ھ ا امپري اگر قرار باشد برای ننگ ھم مدارجی قايل شد، چه ننگی باالتر از آن که کسی را حت

کت اين افراد بايد بدانند صرف نظر از آن که با شر. به خود تشخيص ننموده و به مانند يک کثافت متعفن دور بيندازد

بش  ه جن اين ب ه کشورو خ در مبارزه انتخابات پارلمانی در عمل به اشغال کشور صحه گذاشته اند و در نتيجه خاين ب

ند، ود، می باش رچم ب ق و پ اريزم خل ه پارلمانت ارزه علي  آن دموکراتيک نوين که يکی از شاخص ھای برجستۀ آن مب

  .مت به خود ندانستقدر حقير اند که حتا امپرياليزم نيز آنھا را شايستۀ خد

  

 


