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 Political سياسی

  
   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ مارچ ٢۶
 

  رژيم ترور و رياکاری: امريکا
  پيرامون جنايات امپرياليست امريکا در افغانستان

  

  تران کشورھای اشغالی به دخامريکائیتجاوز دسته جمعی سربازان 

اين بار، خشم .  و ناتو باز ھم سراسر افغانستان را فراگرفته استامريکاموج اعتراضات عليه حضور نظاميان 

  اسفند٢١ زن در روز ٣ کودک و ٩ شھروند افغانستان، از جمله ١۶مردم افغانستان در پی قتل عام فجيع 

 انفجاری رسيد ۀ قندھار به چنان نقطواليتی ائو پنجامريکا در روستایدست يک گروھبان ارتش ه  ب]حوت[

 تروريستی را طرحی از پيش برنامه ريزی شده ۀ افغانستان نيز مجبور شد اين حادثۀکه حتی دولت دست نشاند

عالمت ه  مجازات مجرم را خواستار شود و نمايندگان مجلس فرمايشی افغانستان ھم بامريکابخواند و از 

ا با اين وجود، مردم عادی افغانستان، عکس العمل دولت و مجلس ر.  ترک کننداعتراض، صحن مجلس را

  .  در کشورشان متھم می نمايندامريکای را به پرده پوشی جنايات متعدد ناکافی دانسته و دولت آقای کرز

قرآن «اين حادثه چندی پس از آن اتفاق افتاد که غليان خشم عمومی مردم افغانستان در اعتراض به عمليات 

 در شمال کابل در اوايل اسفند ماه ھنوز فروکش نکرده بود و قبل از امريکائیدر يک پايگاه نظاميان » سوزی

 قربانی جنايت خود، امريکائی بر روی اجساد سه افغاناين حادثه نيز، پخش تصاوير ادرار کردن چھار سرباز 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

بشريت آگاه جھان را نسبت به جنايات متعدد  ۀموجی از نفرت و انزجار شديد در ميان مردم افغانستان و ھم

  .راه انداخته بوده  و ناتو در افغانستان و ساير کشورھا بامريکا و حضور نظامی امريکائینظاميان 

 امريکائی در مقابل اين جنايت ھولناکی که نظامی امريکاو » دولت محلی«اظھارات و موضعگيری مقامات 

 تزوير و رياکاری سبکسرانه بود و مثل ھميشه سعی ۀ آمادۀ يک نسخمرتکب شد، به روال معمول، منبعث از

 نسبت داده و اصل موضوع را که در واقع، نمود عينی امريکائی روی داده را به يک نظامی ۀکردند حادث

شايان توجه است که اين شيوه برخورد شايد . تروريسم دولتی شمرده می شود، از ديد عمومی پنھان نمايند

 آنھا، روی آشکار و پيدای قضيه است و دقيقا، سياست جنگ ساالران امپرياليسم را ۀعقيده نه بعوام پسندا

طرز برخورد به عبارت صحيحتر، اين ه ب. بگيرند» مار را با دست سيد علی«بازتاب می دھد که می خواھند 

ه سعی می کنند در  در انحراف افکار عمومی از اصل واقعيت منطبق است کامريکا با سياست حادثه، عيناَ 

ر داده و با نسبت دادن ئيطرز دلخواه خود تغه برا له أصورت مس» ه بود که بود، من نبودمک«زير فريادھای 

له، يعنی چھره مزورانه و تروريستی أدون پايه، جانب اصلی مسچنين حوادث تروريستی به اين يا آن فرد 

  . را پنھان سازندامريکادولت 

ی به اينگونه حوادث نگريسته شود، آگر آن قيامت موھوم برپا گردد و دھھا ميليون اگر از منشور واقع بين

 در اقصا نقاط عالم، از امريکاانسان قربانی سياستھای توسعه طلبانه، تجاوزگرانه و تروريستی امپرياليسم 

جھان سر از  امروزی در جای جای ۀ اتازونی گرفته تا کشته ھای روزمرۀميليونھا سرخپوست بومی نابود شد

خاک برآورند و برای ادای شھادت در مقابل دادگاه تاريخ به صف شوند، روشن خواھد شد که برده داران و 

و غصب و تصاحب اين سرزمينھا و قتل عام ) اتازونی(ی شمالیامريکاخوانين جنايتکار اروپا با مھاجرت به 

منظور تثبيت، تداوم و مدرنيزه ه  را بمريکاانام اياالت متحده ه جمعيت بومی آن، کشور جعلی و متجاوزی ب

کردن مستمر بردگی و بندگی، تروريسم و تجاوزکاری و ھمچنين، ابدی ساختن تمام ضد ارزشھا تشکيل داده و 

ه  بامريکائیله و جانب ناپيدای جنايات ھولناک ارتکابی نظاميان أو اين، ھمان صورت اصلی مس. اندندپرور

جوی ت تروريستی دست می زنند، اصورت جمعی به عمليه صورت انفرادی و چه به حساب می آيد که چه ب

  ...راه می اندازنده  خون بھای

 نفر و آتش زدن اجساد آنھا منجر ١۶ افغانستان که به کشتار وائی اسفند در روستای پنج٢١ تروريستی ۀحادث

فتاده است که نظاميان اشغالگر نيفاق کم ات. فرد و يا اتفاقی نبوده  استثنائی و منحصر بۀگرديد، يک حادث

ئی در افغانستان، عراق و ساير کشورھا، در زندانھای علنی و مخفی، در کوچه ھا و خيابانھای شھرھا امريکا

اين تربيت يافتگان . و روستاھای کشورھای اشغالی، بارھا و بارھا مرتکب چنين جنايات دھشتناکی شده باشند

 مراسم عزا و عروسی مردم افغانستان و عراق را بمباران کرده، انسانھا را به کراته مکتب پنتاگون و سيا، ب

، خانه ھا را بر سر ساکنانشان خراب نموده، مردان و کودکان »تروريست«رگبار بسته اند و يا به ظن وجود 

  . را به زير آتش گرفته اند و زنان و دختران را پس از تجاوز کشتار کرده اند

اين يا آن » اشتباه «ۀ اينگونه موارد، مقامات رسمی سعی کرده اند حادثه را نتيجۀ در ھمجالب توجه است که

فرد، اين يا آن خلبان جنگنده خوانده و حداکثر با يک عذرخواھی بی معنی و يا اظھار تأسف خشک و خالی و 

بياورند تا آبھا از م ھه  را بیقول رسيدگی به پرونده حادثه و مجازات عاملين، سر و ته چنين فجايع ھولناک

ری در سياستھای خود ايجاد کنند، باز ھم به جنگ با ھمان ترويستھا ييکه تغ فتد و سپس، بدون اينآسياب بي
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 جنگ با آنھا، از ده سال پيش افغانستان را اشغال کرده و امروز در يک ۀبھانه  و ناتو بامريکاادامه دھند، که 

  . قطر، با ھمان تروريستھا به دور ميز مذاکره نشسته اندنام ه اميرنشين دست ساز امپرياليسم ب

 عذرخواھی ھا، اظھار تأسفھا و وعده ھای ۀبھانه ھر ديدگاھی که بخواھد وحشيگری نظاميان اشغالگر را ب

 توجيه نمايد، بايد پاسخ اين سؤاالت را ھم بدھد که اصال فرض کنيم آن امريکاو » دولت ھای محلی«رسيدگی 

در اين صورت، بالفاصله . ئی خودسرانه به چنين جنايتی دست زده و يا زده اندامريکاربازان سرباز و يا س

 به چه حقی بايد در افغانستان يا ھر کشور ديگری حضور نظامی امريکااين سؤال مطرح می شود که، اصوال 

سازمان سيا را به کشور  مکتب پنتاگون و ۀداشته باشند؟ چه کسی و يا کدام دولت، جالدان آدمخوار تربيت يافت

افغانستان و يا ھر کشور ديگری روانه کرده است؟ آيا وجود صدھا پايگاه نظامی و حضور صدھا ھزار 

 مختلف جھان، حاصل ديگری غير از فجايع پياپی ترور و قتل عام ی در کشورھاامريکائیارتشی ماليخوليائی 

  ار آورده است؟زنان و کودکان، پيران و جوانان و ويرانی کشورھا به ب

 در روستای امريکا واقعيت ھای ناگوار تاريخی و تکرار مستمر حوادث مشابه آنچه گروھبان ارتش ۀھم

وليت ؤمی کنند که مسطور کلی در افغانستان و ھر کشور ديگری مرتکب شد و می شوند، ثابت ه  و بوائیپنج

 اين يا آن شخص، بلکه، ۀ ترورھا نه بر عھدعام وھای تمامی تجاوزات وحشيانه به زندگی انسانھا و ھمه قتل 

  . دولتی است که کشور ديگر را به زير سيطره نظامی خود درآورده استۀطور مشخص بر عھده ب

اصطالح سرد در کشورھای مختلف ه حوادث خونين روزمره پس از پيروزی امپرياليسم جھانی در جنگ ب

 ۀطور کلی در گوشه گوشه  و باکستان، سومالی، ليبيجھان و از جمله در يوگسالوی، افغانستان، عراق، پا

 قداره بندان بين ۀ، سرکردامريکا قاطع و پيگير تروريسم دولتی امپرياليسم ۀجھان ثابت می کند که بدون مبارز

 تروريستی آن، نه تنھا بمباران و ترور مردم بی دفاع افغانستان، - المللی، بدون متوقف ساختن ماشين جنگی

 زمين ھرگز روی صلح و ۀ جھان کما فی السابق ادامه خواھد داشت و ساکنان کرۀ بشريت ھمحتی حمله به

  .امنيت، آزادی و آرامش را نخواھند ديد
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