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ر افغانستان پس از ی عليه قرارگاه ھای نظامی اياالت متحده و ناتو در سر تا سر ھفتۀ گذشته دئتظاھرات توده 

ی بگرام نشانۀ تنفر عميق مردم افغانستان عليه اشغال سرزمينشان توسط ئندن چند نسخه قرآن در پايگاه ھوااسوز

 .اياالت متحده است که اکنون وارد يازدھمين سال می گردد

قه در تمام افغانستان پس از اين که چند کارگر ناظر سوختن چند نسخه قرآن بودند، خبر اين واقعه با شتابی بی ساب

ی مانند کندوز، که خيلی دور از مرکز فعاليت ئو قرارگاه ھای ناتو حتی در شھرھای ئمريکااپايگاه ھای . منتشر شد

مقاالت روزنامه ھا حاکی از خصومت بی . ھای طالبان در جنوب افغانستان واقع شده است، مورد حمله قرار گرفت

ليس و سربازان رژيم دست نشاندۀ وچنين واکنشی حتی بين پ. ی اشغالگر بوده اندسابقۀ مردم افغانستان عليه نيروھا

 .ی نيز ديده شده است کرزامدح

افغان ھا و «:يکی از آنھا گفت : ليس افغان در يکی از نقاط کنترل کابل گزارش داده است وواشينگتن پست از دو پ

ما ھر «: و ھمکار او در ادامه اضافه کرد » . پايان رسيدهصبر ما به. جھان مسلمان بايد عليه بيگانگان به پا خيزند

 ».دو به نيروھای نظامی بيگانه حمله خواھيم کرد

رماندھی و ی در مرکز فئمريکاا هحادثۀ کامال معنی داری که به وقوع پيوست، قتل يک سرھنگ و يک فرماند

مکانی که می بايستی امن ترين مکان در يعنی .  افغانستان توسط يک افسر افغانی بودۀکنترل وزارت امور داخل

اين افسر جوان افغانی . گو با افسر افغانی قرآن را به ريشخند گرفته بودند و ی در گفتئمريکاادو افسر . کابل باشد

عبدالصبور در مجموع ھشت تير به آنھا شليک می کند .  ساله است٢٥ی شد، او عبدالصبور نام دارد و ئبعدا شناسا

 .ی می شودئمريکاار دو افسر و موجب مرگ ھ
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عبدالصبور بی ھيچ مشکلی از وزارت خانه ا ی که قويا تحت حفاظت می باشد، خارج می شود، و ھمين موضوع 

 .نشان می دھد که خيلی ھا از حرکت او طرفداری کرده اند

تمام . شانده استاعتراضات توده ھای مردم عليه اشغالگران افغانستان عرق سردی بر پيکر قدرت ھای اشغالگر ن

لمان و فرانسه نيز ھمين کار را انجام ا افغانستان فراخوانده شدند، ه ھایمريکا فورا از وزارت خانامشاوران نظامی 

در طرح ستراتژيک دولت اوباما که پيش بينی شده بود که در جنگ عليه طالبان، نقش اّول به رژيم دست . دادند

در مورد خود شخص کرزی . شد، و با بروز چنين رويدادی از ھم فروپاشيدنشاندۀ کرزی واگذار شود، نقش بر آب 

که با اشغال افغانستان توسط اياالت متحده به عنوان شھردار کابل برگزيده شد بود، اکنون به عنوان ابزار اشغالگران 

 در خدمت خود او ی است که معموال بايدئليس ھاوبيگانه مورد نفرت و تحقير عمومی و حتی مورد نفرت و تحقير پ

 .باشند

بی حرمتی به نسخه ھای قرآن در بگرام به شکل اجتناب ناپذيری حاکی از ارتجاعی بودن اشغال افغانستان توسط 

اياالت متحده است، جنگی تجاوزکارانه عليه مردم افغانستان و خالف موضع گيری طيف وسيعی از طبقۀ کارگر در 

 .مريکا و اروپاا

شوی مغزی در سطح عمومی توانستند سربازانشان را  و  اساس دروغ پردازی و شستهھا بکشورھای عضو ناتو تن

ی گفته بودند که جنگ عليه شورش ھای مردمی در افغانستان در ئمريکاابه سربازان . به چنين جنگی گسيل دارند

مبارزه می کنند، ی که عليه اشغال کشورشان ئ و در نتيجه، با حمله به افغانھااست،» جنگ عليه تروريسم«پيوند با 

 . مبر ھستند سپت١١ول حادثۀ روز ؤی را از بين می برند که مسئآنھا تروريست ھا

 اين جنگ که بی گمان از نوع استعمار نوين و جنايتکارانه است، به شکل اجتناب ناپذيری به اعمال وحشيانه ای می

شان می داد که روی اجساد مريکا را نای ئ نيروی درياانه چند سربازی ديديم کئانجامد که نمونۀ آن را در ويدئو

ی که تازه کشته بودند، می شاشيدند، و نمونۀ ديگر اين گونه اعمال وحشيانه کشتار غير نظاميان افغان توسط ئافغانھا

وان يادگار است که انگشتان و ديگر اعضای بدن قربانيانشان را بريده و به عن» استرايکر«سربازھای بريگاد 

 .نگھداشته بودند

 جنايات و اعمال شقاوت آميز روزمرۀ افغانستانی تعلقی دارد که تحت اشغال ۀاين نوع رويدادھا به مجموع

ی ناتو دائما ده ھا شھروند غير نظامی بی گناه را به زغال تبديل می کند، ئحمالت ھوا. امپرياليست ھا اداره می شود

 شبانه در خانه ھا را می شکنند و با اشغال خانه ھا موجب ھراس خانواده ھای افغانی ی دائمائمريکاانيروھای ويژۀ 

 .نيروھای ويژه روی بازداشت ھا و زندانھا و شکنجۀ ھزاران نفر نظارت داشته اند. می شوند

وليت چنين جناياتی به عھدۀ جھان سياست است که احساسات توده ھای ضد جنگ را به سوی ؤبخش مھمی از مس

 به عنوان مخالف جنگ در عراق در انتخابات رياست ٢٠٠٨بارک اوباما در سال . ب دموکرات منحرف کردندحز

از اين تاريخ به بعد، يعنی با ورود اوباما به . جمھوری شرکت کرد، و در عين حال جنگ در افغانستان را ادامه داد

 سال به سال به شمار قربانيان غير نظامی افغانی ی در افغانستان سه برابر شد، وئمريکااکاخ سفيد، شمار سربازان 

 .افزوده گرديد

جنگ در افغانستان نشان داد که حزب دموکرات نيز به ھمان اندازه حزب جنگ و تجاوز امپرياليستی است که حزب 

 .جمھوری خواه
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 و سوسياليست ھای ليبرال» چپ«جنگ کيفرخواستی است که نه تنھا عليه دولت اوباما بلکه عليه تمام سازمان ھای 

در مقابل بوش و جمھوری » ضد جنگ«دروغی به دادگاه تاريخ سپرده می شود که اوباما را به عنوان آلترناتيو 

 . پيوسته اند٢٠١٢خواھان مطرح کردند که از ھم اکنون به اردوی انتخاباتی اوباما در سال 

 .بقۀ کارگر بين المللی استخاستگاه اجتماعی جريان ضد جنگ در احزاب سياسی نيست بلکه در ط

ی و ناتو از ئمريکاای ئ ترک فوری و بی قيد و شرط نيروھاکارگران اياالت متحده و تمام کارگران جھان بايد

جنگی و اشغال افغانستان را والن اين جنايات ؤکارگران جھان بايد مس. واست کنندافغانستان اشغال شده را درخ

 . نند و بايد بخواھند که خسارت وارد آمده به مردم افغانستان جبران گرددی کرده ودر دادگاه محاکمه کئشناسا
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٢ چ مار٢

ی که حافظ ئو آنھاو سربازان نظام سرمايه داری جھانی  قرآن را به آتش کشيدنداشغالگران امپرياليست در افغانستان 

مالکيت خصوصی بر وسايل توليد ھستند و به بھانۀ مبارزه با تروريسم به افغانستان آمده بودند خودشان ھمان 

 ی که از بين نرفته اندتروريستی از آب درآمدند که بايد نابود می شدند و بايد برای ابد نابودشان کرد ولی تا زمان

 براجساد قربانيانشان می شاشند و مردم بی گناه افغانستان و بيچارستان ھای ديگر را می کشند 

 


