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 Political سياسی

  
  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

٠٩/٠٢/١١  

  

  به اشغال خاک افغانستان پايان دھيد
  )توفان(نقل از  اسناد کنگره چھارم حزب کار ايران

  

 در نيويورک اين واقعه را بھانه ای قرار دادند تا به ٢٠٠١ سپتامبر١١ و متحدينش بعد از حادثه اامريک امپرياليسم

  .سرزمين افغانستان تجاوز کنند و حقوق ملل را برای مقاصد آتی ضد بشری خويش به زير پا بگذارند

 پرورش امريکا  خود امپرياليسمبودند که در دامانتروريستھای القاعده که در افغانستان النه کرده بودند جانورانی 

خوبی روشن است که ه امروز ب. يافته و نابودی آنھا برای امپرياليستھا در صورت تمايل امر ساده ای بود و ھست

دارودسته ھای اسامه بن الدن از طريق عربستان سعودی و سازمان امنيت پاکستان تغذيه می شوند و ھم اکنون در 

ی تروريست صادقانه باشد بايد در درجه اول بر امريکااگر ادعا ھای . سر می برنده بپاکستان و نه در افغانستان 

 در اين عرصه امريکا امپرياليسم. القاعده را مسدود کندضد اين ممالک برخاسته و منابع رسيدن کمکھای مالی به 

سازمانھای .  خرابکاری در منطقه است وارد نمی آوردأکوچکترين فشاری به عربستان سعودی که سرمنش

دامن می زنند و ارتش ... تروريستی عربستان سعودی به جنگ شيعه و سنی در منطقه از يمن تا عراق و پاکستان و

  . متجاوز عربستان سعودی به خاک يمن تجاوز می کند

 که خودش رئيس تروريستھاست برای مبارزه با تروريسم خاک امريکا  است اگر تصور کنيم که امپرياليسممسخره

  . افغانستان را اشغال کرده است

 ميليارد دالر از راه تجارت با مواد مخدر که با ژنھای دستکاری شده در ۴٠٠ امريکا ھم اکنون ساالنه امپرياليسم

  . درآمد دارد، برابر ميزان طبيعی خويش محصول توليد می کند٧٠آزمايشگاھھای سيا تا 

 رقابت امپرياليستی کمربند محاصره کشور چين را تکميل می کند و  با اشغال افغانستان در کادرامريکا امپرياليسم

  . ضد ايران، چين و روسيه در منطقه استهپايگاھی دائمی ب

 با اشغال خاک افغانستان نه تنھا بر منابع طبيعی ثروت اين سرزمين دست انداخته بلکه در عين امريکا امپرياليسم

ل گاز مورد استفاده قرار داده گاز و نفت ممالک آسيای ميانه را از حال اين کشور را برای نصب لوله ھای انتقا

  .طريق افغانستان و پاکستان با دور زدن ايران به بحر عمان می رساند
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 مبارزه عليه تروريسم ناوگانھای بزرگ جنگی خويش را به اقيانوس ھند منتقل کرده و ۀ به بھانامريکا امپرياليسم

  .ته استمنطقه را تحت کنترل خود گرف

آنھا وقتی به اشغال افغانستان دست زدند مدعی شدند که می خواھند از حقوق زنان دفاع کرده دست بنيادگرايان 

مذھبی را از حکومت کوتاه کرده و مدرنيته و حقوق مدنی و انتخابات آزاد و دموکراسی را به افغانستان به ارمغان 

يک امر عادی در زندگی ه ب در انتخابات و قاچاق مواد مخدر بامروز حتی به اعتراف خودشان دزدی و تقل. آورند

 امپرياليستھا علی.   دست دارد،ت حاکمه دست نشانده امپرياليستھا در تمام اين زمينه ھاأروزمره بدل شده است و ھي

ت حاکمه فاسد و دزد و دست نشانده در افغانستان را به أرغم آگاھی به اين امر با وقاحت اعتراف می کنند که يک ھي

  .نبود آن ترجيح می دھند

. طالبان کنار آيند و آنھا را در قدرت سياسی دخيل کنند" ميانه رو"امروز حتی سخن از آن می برند که با جناح 

ريش مردم جھان می ه بند و کننديگر سخنی از آدمخواران طالبانی در بين نيست از ليبراليسم طالبانی صحبت می 

  . خندند

اشغال افغانستان به آن منجر شده که شيرازه زندگی مردم افغانستان از ھم پاشيده و راه طبيعی تحوالت و تکامل اين 

قوای خارجی با بيرحمی مردم عادی افغانستان را به قتل می رساند و بر سر آنھا در عزا و . کشور مسدود شده است

ئی و بمبھای امريکابمبھای عروسکی شکل . م رقيق شده و يا بمبھای شيميائی می افکنندعروسی بمبھای اورانيو

مين زندگی آنھا بر اقتصاد بی أخوشه ای امپرياليستھا ده ھا ھزار مردم افغانستان را نابود و يا عليل کرده است که ت

ه شده و به ممالک مجاور نقل مکان ليونھا مردم افغانستان از کشورشان راندم. مان افغانستان سنگينی می کنندسا

  . کرده اند

ت فراوانی به اين سرزمين وارد شده غالگر بدل شده و از اين راه صدماافغانستان به آزمايشگاه تسليحاتی نيروھای اش

  .است

سير حوادث نشان می دھد که آنچه در روزھای نخست به مبارزه عليه تروريسم و طالبان اطالق می شد عمال به 

 ضد قوای خارجی بدل شده است که حتی صد ھزار نيروی اشغالگر نيز هه عظيم و پراکنده مردم افغانستان بمبارز

از ی ھستند که بيش از صد ھزار چگونه تروريستھای معدود و منزوياين .  آن جلوگيری نمايدۀقادر نيست از ادام

  .نيروھای اشغالگر قادر به سرکوب آنھا نيستند

 ضد قوای اشغالگر به پا خاسته اند و از تمام امکانات خويش هھد که مردم افغانستان به مقابله باين حقايق نشان می د

  .برای بيرون ريختن تروريستھای امپرياليست بھره می جويند

 مردم افغانستان برای اخراج نيروھای اشغالگر غارتگر و تروريست حمايت ۀاز مبارز) توفان(حزب کار ايران

نون قادر شده اشغالگران انگليسی و روسی را از اکاين ملت تا . غانستان را حق ملت افغان می داندکرده و استقالل اف

  ..کشورش بيرون بريزد و اکنون نوبت تازاندن ساير امپرياليستھاست

حزب ما بر آن است که تجاوز به افغانستان يک عمل ارتجاعی و ضد انسانی بوده و بايد آنرا محکوم نموده و 

  .روج بی قيد و شرط نيروھای اشغالگر خارجی از افغانستان و پرداخت غرامت به خلق افغانستان استخواھان خ

  .زنده باد مبارزات مردم افغانستان برای اخراج اشغالگران

  ،٢٠١١  فوريه ١٣٨٩ ماه  ]بھمن[دلو  ١٣١بر گرفته ازتوفان شماره  

   ارگان مرکزی حزب کارايران

 org.toufan.www   .در شبکه جھانی اينترنت) نتوفا(صفحه حزب کار ايران 
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 org.toufan@toufan  ).ايميل(نشانی پست الکترونيکی

 


