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 در نيويارك اين واقعه را بهانه اي قرار دادند تا 2001امپرياليست امريكا و متحدينش بعد از حادثه سپتمبر 

  . گذارند  ببشري خويش به زير پا  ان تجاوز كنند و حقوق ملل رابراي مقاصد آتي ضدبه سرزمين افغانست
تروريست هاي القاعده كه در افغانستان النه كرده بودند جناوراني بودند  كه در دامان خود امپرياليست 

 امروز به .ست هو امريكا پرورش يافته و نابودي آنها براي امپرياليست ها در صورت  تمايل امر ساده اي بود  
ودي و سازمان امنيت پاكستان خوبي روشن است  كه دار و دسته هاي اسامه بن الدن از طريق عربستان سع

 هاي امريكاي تروريست ر افغانستان به سر مي برند اگر ادعايتان و نه دسه مي شوند و هم اكنون در پاكتغذي
خاسته و منابع رسيدن كمك هاي مالي به القاعده را صادقانه باشد بايد در درجه اول بر ضد اين ممالك بر 

 امپرياليست امريكا  در عرصه كوچكترين  فشاري به عربستان سعودي  كه سر منشاء خرابكاري در .مسدود كند 
 سازمان تروريستي عربستان سعودي  به جنگ شيعه و سني در منطق از يمن تا  .منطقه است وارد نمي آورد

    .دامن مي زنند و ارتش متجاوز عربستان سعودي به خاك يمن تجاوز مي كند.  ..عراق و پاكستان و 
ئيس تروريست هاست براي مبارزه با رمسخره است اگر تصور كنيم  كه امپرياليست امريكا كه خودش 

ه تجار  مليارد دالر از را400هم اكنون ساالنه امپرياليست امريكا . تروريزم  خاك افغانستان را اشغال كرده است 
گاههاي سيا تا هفتاد برابر ميزان طبيعي خويش  نهاي دستكاري شده در آزمايشت با مواد مخدر  كه با ژ

  .درآمد دارد  محصول توليد مي كند
در كادر رقابت امپرياليستي كمر بند محاصره كشور چين را تكميل امپرياليست امريكا با اشغال افغانستان  

  .د ايران چين و روسيه در منطقه است مي كند و  پايگاه دايمي بر ض
  تنها بر منابع طبيعي ثروت اين سرزمين دست انداختهه  امپرياليست امريكا با اشغال خاك افغانستان ن

 گاز و نفت ممالك  ،بلكه در عين حال اين كشور را براي نصب لوله هاي انتقال گاز مورد استفاده قرار داده
  .ستان و پاكستان با دور زدن  ايران به بحر عمان مي رساند آسياي ميانه را  از طريق افغان

م  ناوگان بزرگ جنگي خويش را  به اوقيانوس هند س تروريعليهكا به بهانه مبارزه يامپرياليست هاي امر
  .منتقل كرده و منطقه را تحت كنترول خود گرفته است 

 زنان دفاع  كرده  دست بنياد ند از حقوق كه ميخواهغاسنتان دست زدند مدعي شدندوقتي به اشغال افآنها 
گرايان مذهبي را از حكومت كوتاه كرده  و مدرنيته و حقوق مدني  و انتخابات آزاد و دموكراسي  را به افغانستان 

 به يك امر ب در انتخابات  وقاچاق مواد مخدرامروز حتي به اعتراف خود شان  دزدي و تقل. آورند به ارمغان 
 امپرياليستها  در تمام اين زمينه ها دست نشاندهو هيات حاكمه دست بدل شده است روزمره عادي  در زندگي 
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امپرياليست ها علي رغم آگاهي به اين امر  با وقاحت اعتراف مي كنند كه يك هيات حاكمه  فاسد و دزد  . دارد 
  .و دست نشانده در افغانستان  را به نبود آن ترجيح ميدهند 

  طالبان كنار آيند و آنها را در قدرت سياسي " ميانه رو "كه با جناح  امروز حتي سخن از آن مي برند 
 از ليبرايسم طالباني صحبت مي گويند  و  . نيستبين طالباني درديگر سخني از آدمخواران.   كنند دخيل

  .  بريش مردم جهان مي خندند
زه زندگي  مردم افغانستان از هم پاشيده  و راه طبيعي تحوالت  و اشغال افغانستان به آن منجر شده  كه  شيرا

قواي خارجي با بي رحمي مردم  عادي افغانستان را  به قتل مي رساند  و . دود شده است  ستكامل اين كشور م
 بمب هاي عروسكي. بر سر آنها در عزا و عروسي بمبهاي اورانيوم رقيق شده و يا بمب هاي شيميائي مي افگند 

شكل امريكائي و بمب هاي خوشه اي امپرياليست ها  ده ها هزار مردم  افغانستان را  نابود و يا عليل كرده است  
 افغانستان از كشور شان  ميليون مردم.  ن سنگيني مي كنند كه تامين زندگي آنها بر اقتصاد بي سامان  افغانستا

  . نقل مكان كرده اند مجاوررانده شده  و به ممالك 
 صدمات فراوني  به اين  نيرو هاي اشغالگر  بدل شده  و از اين راه يفغانستان به آزمايشگاه تسليحاتا

 سير حوادث نشان مي دهد كه آنچه در روز هاي نخست به مبارزه عليه تروريسم و  .سرزمين وارد شده است
د قواي خارجي بدل شده است  كه طالبان اتالق مي شد عمالً به مبارزه عظيم و پراگنده مردم افغانستان  بر ض

اين چگونه تروريستهاي معدود و .  قادر نيست  از ادامه آن جلوگيري نمايد  حتي صد هزار نيروي اشغالگر نيز
  .منزوي اي هستند كه بيش از صد هزار  نيرو هاي اشغالگر قادر به سركوب آنها نيستند 

ه بر ضد قواي اشغالگر  به پا خاسته اند و از تمام  اين حقايق نشان مي دهد كه مردم افغانستان به مقابل
  .امكانات خويش براي بيرون ريختن تروريست هاي امپرياليست بهره مي جويند

از مبارزه مردم افغانستان برا ي اخراج نيرو هاي اشغالگر  غارتگر و تروريست ) توفان (  حزب كار ايران  
 اين ملت تا كنون قادر شده اشغالگران انگليسي و  .فغان ميداندحمايت كرده و استقالل افغانستان را حق ملت ا

  . روسي را از كشورش بيرون بريزد و اكنون نوبت تازاندن ساير امپرياليست هاست 
حزب ما بر آن است كه تجاوز به افغانستان يك عمل ارتجاعي و ضد انساني بوده بايد آنرا محكوم نموده و 

رو هاي اشغالگر خارجي از افغانستان و پرداخت غرامت به خلق افغانستان  خواهان خروج بي قيد و شرط  ني
  .است 

 ! اخراج اشغالگران رايزنده باد مبارزات مردم افغانستان ب
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