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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٢ اگست ١٢

  

  

  امپرياليست ھای امريکائی و ناتو خلق سوريه را سالخی می کنند؛ 

  !ح نمائيمبا ھمبستگی با خلق سوريه، اين جنگ استعماری را تقبي
  

روند که  ھای غارتگری به شمار می دولت ھای ارتجاعی مستبد که در خدمت طبقات حاکمه قرار دارند، رژيم

ھای فاشيستی و ضد مردمی  ھای مذکور با اعمال سياست دولت. ھای زحمتکش ھمواره قربانی آن ھستند توده

بخش را سرکوب می  ئیھای رھا ی، جنبشھای امپرياليست مصروف غارت و چپاول مردم اند و با حمايت دولت

  .گردند ساز تجاوز و لشکرکشی کشورھای امپرياليستی می کنند و سرانجام زمينه

 ۀدۀ وحشت جھاديان بود، رژيم بعثی صدام و دولت مستبد معمر قذافی نمونئيامارت اسالمی مال عمر که زا

ش برای تأمين منافع ي و شرکای ناتوئیيکاھای امر ھای مستبد و ضد دموکراتيک ھستند که امپرياليست دولت

ھا را آماج حمالت  ھای جنگ عليه القاعده، تروريزم و دفاع از حقوق بشر، آن ستراتيژيک و غارت ملل، به بھانه

ين کشورھا از دم تيغ اھا را در ھای خونين و مداخالت مستقيم، خلق امپرياليستی قرار دادند و با لشکرکشی

  .گذراندند

رژيم اسد که . گ افروزانۀ امپرياليست ھا، اينک نوبت به رژيم ضد دموکراتيک بشار اسد رسيده استبا خصلت جن

متحد نزديک رژيم سفاک آخوندی ايران است، بر اساس ستراتيژی امريکا برای شرق ميانه، بايد سرنگون گردد و 

ر چند کشور عربی، موج د» بھار عربی«پس از . زھرچشم از کشورھای حامی سوريه به ويژه ايران بگيرد

ھای نئوليبراليستی و  اعتراضات به سوريه رسيد و مردم به خصوص کارگران و زحمتکشان تھيدست که از سياست

 نيز ئیھای امريکا امپرياليست. غارتگرانۀ چند دھۀ خاندان اسد به ستوه آمده بودند، دست به اعتراضات وسيع زدند

ست نداده، با اجيران داخلی در سوريه سمت و سوی اين اعتراضات را با ديدن اعتراضات مردمی فرصت را از د

  . ر دادند و آن را به جنگ ارتجاعی و استعماری تمام عيار مبدل ساختندييتغ

ل اين سگ ئي مدتھاست که به خاطر سرنگونی رژيم بشار اسد به منظور حفاظت از اسرائیامپرياليست ھای امريکا

گذاری کرده اند، چنانچه در اين اواخر مطبوعات غربی گزارشی را به   سرمايه، منطقهنگھبان امپرياليزم امريکا در
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صورت » کمک«اسد  نشر سپردند که در زمان رياست جمھوری جورج بوش، شش مليارد دالر به مخالفان بشار

  .گرفته تا در راستای سرنگونی حکومت وی به مصرف برسانند

 با ھدايت مستقيم ئیھای امريکا ر ھفده ماه قبل، نوکران داخلی امپرياليستچنانچه تذکر رفت، با آغاز اعتراضات د

جنگی را که منتج به تأمين منافع امريکا، » ارتش آزاد سوريه«سيا و انتلجنس سرويس وارد صحنه شدند تا با ايجاد 

و انگليس صورت اين جنگ که زير نظر مستقيم امريکا . راه اندازنده شود، ب  آن میئیانگليس و متحدان ناتو

مالی عربستان سعودی و قطر و حمايت آموزشی ترکيه ھمراه است؛ القاعده نيروی مھم اين  گيرد، با حمايت می

الظواھری از رھبران القاعده، از مخالفان بشار اسد حمايت نمود و رژيم او را  جھت نيست که ايمن جنگ است و بی

  . غدۀ سرطانی خواند

 از آن، بيش از پيش ماھيت واقعی ئیھای امريکا استعماری و حمايت امپرياليستحضور القاعده در اين جنگ 

کند که  ھای محکمی بر روی وطنفروشانی حواله می سازد و سيلی جنگ امپرياليستی در افغانستان را روشن می

می آيند، در يکديگر به حساب » دشمن«امريکا و القاعده که . کنند امريکا را منجی و دوست افغانستان تبليغ می

اين سازمان مخوف . ھای تحت ستم بکشند قرار گرفته اند تا دمار از روزگار خلق» اتحاد مقدس«جنگ سوريه در 

با » دشمنی«کند، چنانچه در افغانستان از راه  و فاشيست اسالمی برای تأمين منافع امريکا چون سگ ھار عمل می

  .وری خونريز عمل کردامريکا، برای تأمين منافع ستراتيژيک اين امپرات

به » تروريزم«با القاعده و » دشمنی« آن پس از يازدھم سپتمبر با حربۀ ئی و متحدان ناتوئیامپرياليست ھای امريکا

پيامد اين اشغال اکنون با گذشت بيشتر از ده سال، . کشور ما يورش آوردند و آن را به مستعمرۀ خود مبدل ساختند

 کشور و دولت پوشالی مرکب از خاينان ھفت ۴٨گاه نابودی است که استعمارگران سرزمين جنگزده، فقير و در پرت

  .ھای وطنفروش بر آن حاکميت می رانند ثوری، ھشت ثوری، طالبان و تکنوکرات

امپرياليزم امريکا که در زمان تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی بر کشور ما، القاعده را سازماندھی و تجھيز 

دشمن «موجوديت اين . ساخت» دشمن جھانی و خطرناک«اش، از آن  ئی نمودن ستراتيژی آسيانمود، برای پياده

اش را به افغانستان کشاند و کشور ما به اشغال  در کشور ما، نيروھای اشغالگر و متحدان جھانی» خطرناک

، ادرار بر اجساد، انداختن اجساد به ئی زندان امريکا٢۴ھزار مورد بمباردمان در سال،  ۵٠. امپرياليست ھا درآمد

، تجاوز جنسی بر زنان، به گلوله ئیعام محافل عروسی فقيرترين دھقانان روستا ھای ارتش، بمباردمان و قتل سگ

ليون تن از نعمت سواد، به بردگی ي م٧ھای ھمسايگان، شکاف عميق طبقاتی، محروميت  پرانی بستن اطفال، راکت

 ھزار کودک از مرض توبرکلوز، يک و نيم مليون معتاد، ١٠ شاقه، مرگ و مير ساالنۀ کشاندن کودکان به کارھای

ليون بيکار، نداشتن دسترسی ھشتاد در صد مردم به آب يجان باختن مادری در ھر دو ساعت بر اثر والدت، چھار م

 فساد، غارت و ،ء، فحشائیربا ھا، آدم آشاميدنی صحی، فضای آلودۀ شھر کابل، حمالت انتحاری، سر بريدن

 باند مسلح ٢٠٠سوزی زنان و خشونت عليه آنان، تحميق مردم، موجوديت  چپاول، تاراج منابع زيرزمينی، خود

ھای گلی دھقانان، توھين و تحقير کارگران و استخدام جواسيس، حاکميت جنايتکاران در  جنايتکار، ويرانی خانه

ام موارد فوق در کشور ما، امريکا نوکران افغان خود را وادار با تم. قدرت وغيره از ارمغان اين اشغال بوده است

افغانستان » موريتأم«دارد که  بجنگند، و اوباما اين جالد جھانی اعالم می» استبداد«سازد تا در سوريه عليه  می

  !!اش را از دست داده است ئیاست و توانا» شکست«رساند، چون القاعده در حال  را به پايان می

 آن ئیدر افغانستان، در سوريه به نفع اياالت متحدۀ امريکا و متحدان ناتو» شکست«ی در حال »القاعده «ولی ھمين

رئيس مستعفی اکادمی نظامی ترکيه اميرالبحر . کند جنگد و امريکا ھم از آن حمايت می موفقانه می» توان«با تمام 
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ھا و القاعده  کا از ھجوم ھمه انواع تروريستدولت اياالت متحدۀ امري«:  گفت٢٠١٢تورکر ارتورک در ماه جون 

روزنامۀ گاردين نيز » .کند به سوريه، که چندين عمليات تروريستی بزرگ را در اين کشور انجام داده، پشتيبانی می

اياالت متحدۀ امريکا و ترکيه به حساب دالرھای نفتی «: اخيراً در يکی از مقاالت خود به قلم سامی رمضانی نوشت

در حالی که ھيلری کلنتن جامعۀ جھانی را به . سازند ربستان سعودی اوضاع سوريه را به شدت متشنج میقطر و ع

سازد، سازمان سيا از شبه نظاميان پشتيبانی نموده، آنان را آموزش  ضرورت مداخلۀ نظامی در سوريه متقاعد می

ھای تروريستی و جنايتکاران  دھان سازمان آن فرمانئیواضح است که اياالت متحدۀ امريکا و متحدان ناتو. دھد می

معمولی را از کشورھای مختلف به مزدوری گرفتند و سپس آنان را در مراکز آموزشی ويژه در خاک ترکيه و لبنان 

گويد  ت ناظران کشورھای اتحاديۀ عرب نيز است، میأمقامات امنيتی عراق که عضو ھييک تن از » .آموزش دادند

يه نوکران و اجيران پاکستانی، عراقی و افغان را ديده است که عليه دولت سوريه که او در شھر حمص سور

امريکا در افغانستان، چگونه به دوستش در سوريه مبدل شده و » دشمن«دھد که  ھا نشان می تمام اين. جنگند می

  . کند منافعش را تأمين می

گره بخورد ) مبارزه عليه امپرياليزم(يد با مبارزۀ ملی سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که مبارزۀ دموکراتيک با

گيرد، به  ھا عليه استبداد صورت می ای که با حمايت امپرياليست مبارزه.  برسندئیھای ستمديده به رھا تا توده

نه تنھا » دموکراتيک«معنای تنگتر نمودن حلقۀ اسارت و بردگی بر گردن خلق ھای تحت ستم است، و اين اسارت 

  . سازد رساند، بلکه شدت ستم را بيشتر و بيشتر می  را به آزادی و دموکراسی نمیملتی

 را سراغ داريم که به بھانۀ مبارزه عليه استبداد ئیما در کشور خود جريانات، احزاب، سازمان ھا و گروه ھا

ور ما جار زدند، ولی به پای استعمارگران گل ريختند و آنان را قھرمانان دموکراسی در کش) ھا طالبان و جھادی(

کنند که چگونه زير ستم  ھای ما با پوست و استخوان حس می اينک با گذشت بيشتر از ده سال، توده

در . بازند ھای مزدور ھست و بود خود را می ھا و تکنوکرات ھا، طالبان، خادی ھای گوناگون، جھادی امپرياليست

کنند، شماری از جريانات سياسی ايران برای  وز را تجربه میھای اين تجا ھا با تمام وجود جنايت حالی که افغان

ھای تھيدست ايرانی، چشم اميد به  سرنگونی رژيم سفاک واليت فقيه، به جای باور و ايمان بر بازوان ستبر توده

ا ھا دوخته و عمالً در خط تسليم طلبی قرار گرفته اند که مطمئناً سرنوشت ھمسان با تسليم طلبان م امپرياليست

  . خواھند داشت

سازمان انقالبی افغانستان ضمن ھمبستگی عميق با خلق ھا و توده ھای تحت ستم سوريه و ايران، به اين باور است 

ی ممکن است که در ئ  آنان از زير يوغ استبداد و فاشيزم مذھبی، تنھا و تنھا با مبارزات دموکراتيک تودهئیکه رھا

ھا جھت مبارزه عليه استبداد داخلی،  ھای امپرياليست دن بر چکمهئيبين ساج. عين حال ضامن استقالل کشور باشد

  . کنند ھای ستمديده سوار می ھای خونخوار را بر گردۀ خلق ھای سياسی است که در نھايت امپرياليست کار چوکره

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩١ اسد ٢٢

  

 


