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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١١ می ٠٣
  

  مبارزه عليه سياست اشغالگرانۀ امپرياليستی در روز کارگر
  

ر ده ھا شعار و مقاله متوجه گريديم که چگونه وقتی روز اول می در تظاھرات آن روز در برلين شرکت نمودم و د

و اعمال اشغالگرانۀ آن در افغانستان، عراق و ليبيا شعار می دھند و مبارزه عليه " ناتو"مظاھره چيان عليه 

به ياد آوردن يکی از با اشغالگری ھای امپرياليستی را به مثابه بخشی از مبارزات طبقاتی شان به حساب می آورند، 

 به ارتباط خط کار نيروھای آزاديخواه افغان در کل، ضمن آن که "موسوی"ايم با ھمکار گرامی ما آقای مصاحبه ھ

 گرديد، به ھمکار ما نيز در تر و محکمتر در پيش گرفته، بيشتر از پيش استوارلاعتقادم به درستی راھی که پورتا

برخی از در ھمان زمان ليکه با تأسف چه زود درک نمايد در حارا غياب شادباش گفتم که توانست فردا ھا 

خود را به دشمن مردم و ميھن فروخته بودند و برخی ديگر چنان مأيوس بودند که از پرمدعا و حراف روشنفکران 

  .مرده انتظار حرکت می توان داشت نه از آنھا

البی و آزاديخواه آنچه در آن مصاحبه با ھمکار ما مطرح بحث قرار گرفت، توضيح خط ستراتيژيک يک نيروی انق

  :در جريان اشغال کشور بود که ايشان گفتند

اين درست است که ما در مقطع کنونی سخت تنھا ھستيم، مگر يک نکته را نبايد فراموش نمود که يکی از داليل "

بيان ديگر وقتی ما نتوانيم اوضاع کشور را از منظر به . تنھائی ما تنبلی خود ما در انجام وظايف محولۀ ما می باشد

 به دوستان طبقاتی جنبش آزاديخواھانۀ افغانستان برسانيم چگونه می توانيم دنبال می نمائيمخود و اھدافی را که 

  انتظار داشته باشيم که در مبارزه تنھا نمانيم؟

مند شويم للی و ساير اقشار ضد امپرياليزم بھره لتاريای بين الموما اگر می خواھيم در اين مبارزه از ھمکاری پر

بايد بين آنھا برويم، ماھيت اشغال و ماھيت سياست . بايد کار بين اين طبقه در عرصۀ جھانی را بی ارزش ندانيم

امپرياليزم را در قبال کشور ما روشنی اندازيم، در آن صورت مطمئن ھستم که وجدان طبقاتی پرولتاريای بين 

  - نقل به معنا-".ی اين اجازه را نمی دھد تا از کنار اشغال افغانستان بدون توجه عبور نمايدالمللی به و

 نفر در آن شرکت نموده بودند، وقتی می ديدم که صف ھای طويل ١٥.٠٠٠امروز در اين تظاھرات که بيش از 

غانستان، عراق و ليبيا  مظاھره چی در کنار خواست ھای صنفی و طبقاتی طبقۀ کارگر خروج عساکر خارجی از اف

را نيز به حيث شعار مرکزی خود تکرار می نمايند، آرزو نمودم که ايکاش نيروھای انقالبی و آزاديخواه زودتر از 

  -  يکی سند از تظاھرات -. تری می داشتيمد، شايد اکنون دستآورد ھای ملموساين، به چنين کاری دست می زدن
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