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  صلح ستمگران، تداوم ستم بر زحمتکشان
قاچاقبران و جنگ ساالران   دولت ثروتمندان، سرمايه داران، تاجران، فيوداالن،٢٠٠١ی در ھفتم اکتوبر ئستمگران ناتو

به تطبيق اھداف از دولت گذاشت تا جنگ کند و  امريکا، جناحی از اين ستمگران را بيرون. وجود آوردنده را ب

  .استعماری امريکا و ناتو کمک برساند

دھقان، خون معلم، خون  خون زحمتکش، خون کارگر، خون. نزديک به بيست سال است که ھر دو جناح خون می ريزد

در اين بيست سال، فقر . بی پروا ريختانده می شود داکتر، خون نجار و دريور و خون ھر کسی که تھيدست و فقير است

افسانه   ولی ثروتمندان جمھوريتی و امارتی ھر دو ثروت.زحمتکشان در اوج قرار دارد شده و دربدری و بدبختیزياد 

  .سياسی را نيز در دست دارند ی پيدا کرده اند ضمن قدرت اقتصادی قدرتئ

تی و امارتی در جمھوريان ثروتمندان  نمايندگ. ًجناح را ظاھرا آشتی بدھد نمايندگان ھر دو  اينک امريکا می خواھد

 حاکميت پولداران عليه ۀوسيل دولت ثروتمندان چيزی نيست جز. خود تقسيم کنند  قطر ھستند تا دولت را ميان

در يک طرف طبقات ثروتمند قرار دارد که . دو طرف دارد  فعلی افغانستانۀجامع. زحمتکشان تھيدست و فقير و نادار

د و طرف ديگر مردم ھستند، يعنی طبقات زحمتکش و فقير که نود دارخارجی را با خ حمايت مالی و نظامی ستمگران

جمھوريتی باشد    جنايت و ستمگری ثروتمندان ھستند، حال چهۀروزان و يا ھم قربانی  سوخت جنگ فعلی ھستند چوب

  .و يا ھم امارتی برای مردم فرق نمی کند

انفجار و بمباردمان مردم را به  بيست سال انتحار وزيرا . ًصلح ستمگران، ظاھرا آرامش نسبی برای مردم خواھد داشت

ولی ستم نه تنھا  انتحار و انفجار و بمباردمان کم خواھد شد ً  ظاھرابا صلح احتمالی ميان ستمگران. ستوه آورده است

  .بيشتر شده می رود کاھش نمی يابد بلکه با استحکام پايه ھای قدرت ثروتمندان بيشتر و

زور امريکا حکم می راند، جز فقر و دربدری و کشتار برای زحمتکشان نه  جمھوريت به  حھمين اکنون که به اصطال

. ثروتمندان است و قتل و فقر و اعتياد و ناداری از زحمتکشان  رفاه و آسايش از. عدالت و نه آسايش رفاه داده، نه

به سود   انان امارتی در روستاھابه جز کشتار زحمتکشان و تراکم ثروت در دست مالھا و قوماند امارت طالبی ھم

وری می کنند و آ اين امارت در روستاھا از دھقانان عشر و زکات جمع. تواند زحمتکشان کوچکترين قدمی برداشته نمی

   .و نادار را به جنگ روان می کنند تا برای منافع آنان کشته شوند جوانان فقير
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کنترول ھر دو جناح در دست . ھستند نافع ستمگران و ثروتمندان مۀمين کنندأ جناح، داخل دولت و بيرون دولت تھر دو

که خون زحمتکشان برای شان بی ارزش  جمھوريتی ھا يکبار ديگر نشان دادند. ی استئناتو  - ی ئستمگران امريکا

وکی حمالت ريختانده بودند، به دستور امريکا آزاد کردند تا چ  امارتی را که خون زحمتکشان را در۵٠٠٠است، زيرا 

شدند تا  ھمين طور امارتی ھا به دستور امريکا از طريق دولت ارتجاعی پاکستان به قطر اعزام .ارگ را از دست ندھند

جنگ عليه آنان ھزاران زحمتکش را به  ًی ظاھرا صلح کنند، با ھمان ستمگرانی که درئ ناتو–ی ئبا ستمگران امريکا

جمھوريتی ھا و امارتی ھا در . ثروت بر تصاحب بيشتر قدرت است حال نوبت چانه زدن ميان دو جناح. قتل رساندند

در اين ميان مردم، يعنی زحمتکشان تھيدست . بياورند دسته نام جمھوريت و امارت به سھم بيشتر ثروت را ب  تالشند تا

ری و ی زحمتکشان از فقر و دربدئصلح ميان ستمگران، ھيچ گاه سبب رھا. صلح قربانی اند، قربانی جنگ و قربانی

خر روز، اين آاما  .شايد، برای مدتی فشار ستم ناشی از انفجار و انتحار و بمباردمان را کم کند. تواند ستم شده نمی

   .امارتی می شوند زحمتکشان ھستند که بيش از پيش قربانی ستم ثروتمندان جمھوريتی و

  

  

  

 


