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  اکتوبرروزتھاجم نظامی امريکا ھفت                        
   !محکوم می کنيمرابه افغانستان                 وناتو        

  
 مي5دی درامريکا که منجربه مرگ سه ھزارنفرگرديد؛ بھانه وفرصتی 2001سپتمبر 11  انتحاریواقعه

 را درجھت تسلط ازقبل آماده اش استعمارینقشه ھایبرای ابرقدرت امپرياليستی امريکا برابرکرد تا 
 شاھدافرچه دولت امريکا برای رسيدن به گ.  کند عملینظامی درمناطق آسيای مرکزی وشرق ميانه

 وديگری سرکوب »معليه تروريز«ًدوطرح ظاھرا مختلف را بميان کشيد؛ يکی اع5ن جنگ جھانی 
ت س5ح اتمی شده بود؛ سات مخفی ساخرژيم صدام حسين درعراق که متھم به داشتن تأسي

 اقتصادی  ازنظراھميتھدف يکی بود وآن به تحت سلطه درآوردن اين مناطق کهدرھردوحالت اما
منابع   اروپا وظرفيتارتباط قاره آسيا بهسوق الجيشی بين شرق وغرب قاره آسيا وموقعيت  وسياسی
ی آسيا ونيروی ارميليارد نفوسچھھای اقتصادی حدود  بازار؛)نفت وگازذخايرھنگفت ( طبيعی

 وحفظ آنھا درشرايط کنونی  وايجاد پايگاه ھای نظامی درجھت کنترول اين مناطقکارارزان اين قاره؛
 قدرت بزرگ سرمايه داری  توسعه طلبی ھای بمقابل وامپرياليسم فدراسيون روسيهتسلط دربرابرنفوذ و

  .، حايزاھميت فراوان ھستند درآيندهدولتی چين
ی صورت گرفت که  ازطرف امپرياليسم امريکا درشرايط ھای غارتگرانهم به تطبيق اين نقشه اقدا

 اقتصادی ونظامی جھان درآستانه بحران مالی واقتصادی وخيمی ترين قدرتبزرگامريکا بحيث 
که درطی دوسال اخيرعمق وگستردگی اين بحران بيش ازقبل برم5شده وتمام اقتصادھای . قرارداشت

 بايد تذکرداد که اين تھاجم ھای نظامی وتسلط استعماری برافغانستان وعراق. ه استبرگرفتجھان رادر
احتمال گسترش آن درآينده به کشورھا  که  جھانردن دومنطقه مھم استراتژيکوتحت کنترول درآو

، دولت ؛ بنوعی معنای تجديد تقسيم جھان رادارد که درشرايط کنونی جھاننيزوجودداردومناطق ديگر
بين قدرتھای ( ی بيشترين سھم رادراين تقسيم ريکا بحيث قدرت امپرياليستی يکه تازدرعرصه جھانام

چند قدرت ودرعمل ديده می شود که . »طانگاوک5ن حق سل« نصيب شده است،) امپرياليستی جھان
 سھم ق وعراامپرياليستی ديگرمانند انگلستان وجرمنی وفرانسه وھالند وکانادا وايتاليا درافغانستان

باقی کشورھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی که . اازاين غنايم نصيب خواھند شدکوچکی ر
جنگ « (درافغانستان نيروی نظامی دارند درتابعيت ازقدرت امپرياليستی بزرگ جھان دراين معرکه 

نطقه  البته منافع اقتصادی دولتھای چين وجاپان نيزدرافغانستان وم.سھم دارند) »عليه تروريزم
موسسه ملل  «،استعماری دولت امريکا ومتحدين آن ت که درتطبيق نقشه ھای قابل تذکراس.مدنظراست

نقش جاده صاف کن رابرای است؛ » موسسه جھانی برای ھمه ملل«ين که برخ5ف ادعای دروغ »متحد
 به هھمان بود که مجوزحمل.  بازی کرده ومی کند وناتوتوسعه طلبی ھای استعماری دولت امريکا

افغانستان بوسيلۀ شورای امنيت ملل متحد صادرشد وچون رسوائی بيش ازاندازه ملل متحد درميان بود؛ 
ازحمله واشغال ولی بعد.  مجوزرسمی ای صادرنکردًدرحمله نظامی امريکا وانگلستان برعراق ظاھرا

 قدام ديپلوماتيکی ھم ا وانگلستان امريکا ھایاستعماری کشورعراق  ولو بشکل فورماليته ھم عليه دولت
  .انجام نداد

مردم وخاک افغانستان رادرزيرآتش   مي5دی2001ارتش متجاوزامريکا دربامداد روزھفت اکتوبرسال 
ش قرارداد ودرطی حدود دوماه تا سقوط رژيم طالبان ھزاران تن ازمردم مظلوم را بقتل بم افکنھاي

آنچه  زيادی رابرافغانستان واردکرد وھایاين ارتش جھانخوارويراني. علول کردرسانده ومعيوب وم
 دھا  ارتشھایبعدازسقوط رژيم طالبان.ی نظامی وملکی بود منھدم کردازتأسيسات دولت

  و»قوای حفظ صلح«زيرنام)توعمدتا کشورھای عضونا(امپرياليستی وارتجاعی ديگرکشور
روھای اشغالگراند که تحت درحاليکه ھمه اين نيروھادرواقع ني.  به افغانستان سرازيرشدند»بازسازی«

تسلط اشغال وانجام پ5ن بعداز. رھبری ابرقدرت امريکا درتحکيم سلطه استعماری آنھا عمل می کنند
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وآن بوجودآوردن ادارۀ .  حاکميت استعماری امريکا وناتوآغازشد تشکيلطرح برافغانستان نظامی
رابميان " بن" متحد طرح کنفرانس قدرتھای اشغالگربه کمک مئوسسه ملل. استعماری درافغانستان بود

 ازگروه ھای اداره مستعمراتی رابنام دولت موقت" بن"ننگينو  استعماری معاھدهکشيدند وبراساس
 که درطی دوونيم دھه )ی جانی، خلقی پرچمی ھا، مليشه ھاجھادی(جنايتکاروخاين ملی وآدمکش

م وجنايت رواداشته بودند ران خارجی شان برمردم افغانستان ستا با باد ھمراه)تاآنزمان(
 مشتی تکنوکراتو» افغان ملت« ومزدور ارتجاعیگروهودند ووکشوررادرھمه عرصه ھاويران کرده ب

 تجاوزواشغال  ووقاحتباکمال بی شرمیدولت امريکا وناتو. تشکيل دادندامپرياليزم وارتجاع مزدور
» وجامعه مدنیلت سازی دموکراسی، حقوق بشر،دولت سازی وم«نظامی وسلطه استعماری رابنام 

م افغانستان انجام داده اند ھمين عنوان درطی ھشت سال اخيرعليه مرد وھمه جناياتی را که توجيه کرده
  .راداده اند

باپوست ًعم5  قدرتھای امپرياليستی وارتجاع مزدورآنھارا ھمه اين جنايات وستم توده ھای مردماگرچه 
 امپرياليسم  زھرآگينتبليغاتی اين ھشت سال زير درط؛ اماد خود لمس واحساس می کننوگوشت

.  است بوده سياسی وفرھنگی نيزدرزمينه دخيل وعنصرناآگاھی،متوھم واغواشده اندرتجاع وا
فقروگرسنگی، بيماری جسمی وروانی وگسترش اعتياد به مواد مخدروشيوع ايدزوانواع امراض 

 وعامل اصلی.  بيداد می کند موس مردم ناهب وتجاوز واختطاف، فساد اداری ومالیدزدی، اجتماعی
ی متشکل دولت مستعمراتوھمين قدرتھای استعمارگری مردم ما سياه روزيھا کشتاروجنايات وھمه اين

 دست دولت قدرتھای امپرياليستی و. اند دست نشاندهدولت  وخارج درداخلومافيائیازباندھای جنايتکار
  .ازارتجاع است راتشکيل داده اندابی ھا مرد بنابرماھيت وخصلت طبقاتی آننشانده

ً خصوصا قشرتحصيل کرده  بررسی اوضاع درجامعه نشان می دھد که ھنوزھم کتله ھای مردم
متوھم اند؛ تحت مردم نسبت به حالت مستعمره بودن کشوروحاکميت شرايط استعماری برآنھاطرفدار

 راين ھشت سال مسئولرا د» دولت کرزی « فقط بخشھای،مطبوعات امپرياليستی وارتجاعیثيرتأ
ارا؛ ً عملکرد قدرتھای اشغالگرعمدتا دولت امريک ھمد وبخشھایمی دانن کنونیفاجعه باراوضاع 
 توده بدبختی کشتاروجنايت و اين ھمه وعلت سببستآنھاکه زائيدۀ  اشغالگران ودولت مزدوردرحاليکه

انتخابات رياست  « مسايل را درک کرده اند وجريان تاحدی مامردم بخشھای از اگرچه. مردم اندھای
ه  ھنوزنسبت ب بطورعامفته اند؛ ولی گر درآن سھم تعدادکمتری ازمردم که نشان دادامسال» جمھوری

 موضوع ديگراينکه درطی اين . که قراردارند متوھم اندموقعيت کنونی کشورووضعيت اسارتباری
نقش ارتجاعی اعتراضات مردم وازطرف ديگربريکطرف شدت اختناق وسرکوب دربرا ازھشت سال

وطبقات فئودال وکمپرادورواقشاری يبھا وحضرتھای نوکراستعمارھا ومولويھاونقگمراه کننده م5و
 دم نسبت به مردراغوا ومتوھم ساختنازطبقه خرده بورژوازی که منافع آنھاازقبل استعمارتأمين است، 

 دربين ی وضداستبداداستق5ل طلبانهجنبش ملی يک نروازاي. بوده استشرايط استعماری حاکم چشمگير
ازجھتی ھم جنگ گروه طالبان وگلب الدين وحقانی .  مردم بطورمحسوس شکل نگرفته استتوده ھای

 ده به کمک ھمه جانبه دولت ونيروھای ارتجاعیبه کمک گروه ھای اس5می مختلف وگروه القاع
  مردم توده ھایعليه قوتھای اشغالگراوضاع رابرایمذھبی پاکستان وباندھای مافيائی مواد مخدر؛ 

  مستقل ملییامکان حرکتھا وًخاصتا درمناطق تحت کنترول ونفوذ آنھا.  مغشوش کرده استتاحدی
وازطرفی دراين شرايط ھرحرکت ومقاومت خودجوش مردم افغانستان . بسيارمحدوداستازطرف آنھا 

 تمام می  قرارگرفته وبه نفع آنھاالدين وگروه حقانیطالبان وحزب اس5می گلب  تحت نفوذ وکنترول ھم
ئی مرتبط اارتشھای اشغالگروحکام دولت مزدوردردھات وشھرھا وباندھای مافيًوع5وتا جنايات .شود

ھرچه  کشوربه آنھا عليه مردم خاصتا دروxيات جنوب و جنوب غربی وشرقی وشمال شرقی
وھريک ازاين گروه ھا تعدادی . اعدساخته استدين مسبيشترزمينه رابرای گسترش نفوذ طالبان وگلب ال

xمل م5حظه  درع.دارندنيزوھوادارانی دررده ھای متوسط دولت دولت مزدوری نماينده درسطوح با
رس دولت دست  دxری که دولتھای کشورھای امپرياليستی وارتجاعی به دستمی شود که باميلياردھا

 که  دولت ضعيف وورشکسته است، درنھايت يکغارت رفته ونشانده قرارداده اند بخش اعظم آنھا به 
 نيروھای اپوزيسيون مسلح. اش ادامه داده نمی تواندبدون وجودقوای اشغالگريک روزھم به حيات 
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 که درحالت جنگ عليه قوتھای اشغالگرودولت مزدوراند تامغزاستخوان ارتجاعی ومزدوربيگانه  دولت
چون ستم وجنايات وتجاوزات قدرتھای اشغالگرودولت اند؛   افغانستانوازدشمنان خونخوارمردم

ربرابرقدرتھای مردم افغانستان د  وبطورعامفشاروارد می کندمزدورآنھا درابعاد مختلف برمردم 
 وازجھتی گروه ھای ستاقدرتھای امپرياليستی اشغالگراب دارندکه ناشی ازتضادملی مردم اشغالگرنفرت

البان  ازاينروطسياسی ونظامی درجامعه حضورمحسوسی ندارند؛انق5بی ومترقی درصحنه مبارزه 
 .رايط کنونی تبليغ می کنند درش مردم باصط5ح مقاومت ملی يگانه نيروی خودراوغيره گروه ھا 

دئولوژيک  ايوبه لحاظ ماھيت امريکا ھمچنين نظربه روابط سابق اين نيروھای ارتجاعی  باامپرياليسم
. ھم ھدف سرکوب قطعی ونابودی کامل اين گروه ھاراندارندامريکا وناتووخصلت طبقاتی آنھا؛  سياسی

غيب کنند وکما فی السابق آنھارادرخدمت ررابرای شرکت دردولت دست نشانده توت5ش می کنند تا آنھا
کشورھای برخی ازدولت امريکا و لحاظ  به ھمين.منطقه قراردھندافغانستان واھداف شان در

که طالبان وگلب الدين بحيث يک نيروی نظامی  طوری وانمود می کنند طبوعات شانناتوازطريق م
ھمچنين بارھا اين مطلب .  تفاھم رسيدبه وبايد باآنھا مذاکره کرد و اند درافغانستان مطرح مھموسياسی

اسلحه به طالبان ًخاصتا انگلستان ازطريق مطبوعات غربی فاش شده است که برخی ازقوتھای اشغالگر
 ازطرف طالبان وگلب الدين نه ازجنبهخروج قدرتھای اشغالگر وپافشاری روی .اند داده ومھمات تحويل

سقوط  آنھاست که بخاطر واستق5ل طلبیطن دوستیاليزم ويابرمبنای احساس وتضادآنھاباامپريشدت 
 مساعد  درافغانستان آنھا دوبارۀزمينه برای حاکميت وباين صورت حريفان شان دردولت کنونی است

به اھدافش  يکبارديگر)درسايه دولت امريکا وانگلستان(درآنصورت دولت پاکستان. ددمی گر
 دولت .شد  خواھدمانع نفوذ دولت ھند درافغانستانھای آسيای ميانه دست يافته ودرافغانستان وکشور

پاکستان وگروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی موقعيت نامناسب امريکا وناتوودولت دست نشانده 
وردنفرت  درک می کنند ومی دانند که اينھا بحيث قدرتھای اشغالگرم بخوبیهطق واين منافغانستانرادر

 به قدرت دولتیسھم از درگيری بيشترازاينروبرای امتيازارند؛ قراردوانزجارمردم افغانستان ومنطقه
  .جنگ ادامه داده وبرآنھا فشاروارد می کنند

منافع شان درافغانستان ومنطقه باھم اخت5ف وتضاددارند روی ھم قدرتھای اشغالگرموضوع ديگراينکه 
توانسته نتاحال ؛ازاينرواستھای زيادی  دارای تضاد به لحاظ ترکيب گروھی اشوھم دولت دست نشانده

 راضی یحداقلرد را راطوری سامان دھند که مردم شرايطً دولت نسبتا بااستحکامی ايجادکرده واند
 دوسنگ آسياب آرد می شوند، ھم ستم وجنايات قوتھای اشعالگرودولت امروزمردم ما دربين. نگھدارند

وقدرتھای اشغالگرمردم  .ايات گروه ھای طالبان وگلب الدين برآنھاوارد می شودمزدوروھم ستم وجن
البته اين امکان زيادوجوددارد که .راازمترسک طالبلن وگلب الدين می ترسانند تا دولت موجودرابپذيرند

درکنارساير گربا اين گروه ھابه تفاھم ومصالحه دستيافته وآنھارادرچوکات دولت مزدورقدرتھای اشغال
 قدرتھای امپرياليستی اشغالگرونيروھای متشکلۀ دولت . تحميل کنند مابرمردمگروه ھای جنايتکاروقاتل 

  طبقاتی وخصلت تضاد بين آنھا، ھرزمان که منافع آنھا ايجاب نمايد به آشتیمزدورنظربه ماھيت
واين طبقات خلق ونيروھای مترقی وانق5بی مردمی ھستند که با امپرياليسم . رسندومصالحه می 

می توانند خودوکشورخودراازسلطه زمانی مردم ما. وارتجاع فئودال کمپرادوری تضاد آشتی ناپذيردارد
آگاھی وستم امپرياليسم وارتجاع خونخوارنجات داده وحاکم برسرنوشت سياسی خودگردند که باکسب 

مترقی راعليه امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورتحت رھبری نيروھای  انق5بی وسياسی يک مبارزه
  .انق5بی مردمی به راه اندازند

   !راه نجات واقعی مردم ما مبارزه انق5بی ومترقی است       يگانه 
   !      مرگ برامپرياليستھای اشغالگرودولت مزدور
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