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  ٢٠١١ اکتوبر ٠٧
 

  !مئيرا تقبيح نما» ھفتم اکتوبر«با شعار مرگ بر امپرياليزم، 
  

م امريکا با حمايت مستقيم جنايتکاران مذھبی به کشور ما امروز ده سال از روزی می گذرد که امپرياليز

عمالً ... يورش آورد و با تجاوز آشکار و مستقيم و نصب وحوش پوشالی از جنس جھادی، طالبی، تکنوکراتی و

سرزمين زيبای ما را به مستعمره اش مبدل ساخت و خلق رنجديده و ستمديدۀ ما را با اصطالحات فريبنده و کاذب 

  .زير اسارت جنايتبارش درآورد» عدالت خواھی«و » دموکراسی«، »شرحقوق ب«

يکی از خصلت ھای ماھوی اقتصاد امپرياليستی، بحران اقتصادی می باشد و تاريخ نشان داده است که 

امپرياليست ھا چگونه به خاطر نجات از بحران خود به سرزمين ھای ديگر تجاوز می کنند؛ نمونۀ بارز آن تجاوز 

باشد که محور اصلی آنرا سود اقتصادی  انۀ کنونی امريکا و شرکای امپرياليستش بر کشور ما میاشغالگر

  . سازد می

زا و بحران   ذاتاً و از نظر ساختاری بحران خونخوار جھانی که امپرياليزمش می خوانيم،نظام سرمايه داری

 شان برآيد، مشروع و نامشروع، در داخل سردمداران اين نظام برای نجات از بحران به ھرچه از دست. آفرين است

 انسان را به کام مرگ کشاند و ويرانی نيم ميليونجنگ جھانی که دھھا  دو. زنند و خارج کشورھای شان دست می

ھای ذاتی اش جھت سودآوری بيشتر برای سرمايه داران، به  را در پی داشت، برای نجات سرمايه از بحران جھان

افتد، در آن پای سود و  جھان که جنگ و خونريزی و ويرانی به وقوع پيوسته و يا اتفاق میدر ھر گوشۀ . راه افتاد

  . باشد منافع حکام و سرمايه داران در ميان بوده و می

سوسيال امپرياليزم شوروی سابق که نوعی نظام سرمايه داری بروکراتيک بود، نه از قدرتمندی، بلکه برای 

 اجتماعی درونی اش، تأمين سود و منافع مشتی سرمايه  ـمشکالت عميق اقتصادینجات سرمايه داری از بحران و 

به کشور ما حمله نمود و باعث کشتار با ھمکاری پوشاليانش دار حاکم بر آن و انتقال بحرانی که دامنگيرش بود، 
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 تالشی ليون انسان از ھر دو جانب جنگ، ويرانی افغانستان و شکست مفتضحانه و تجزيه ويبيش از دو م

که رقابت ھای امپرياليستی امريکا و شوروی نيز در تشويق بيشتر اين اشغال  ، بگذريم از اينامپراتوری خود گرديد

ا انجام چنين جنايتی تعداد معدودی بثروتمندتر شدند و  شوروی داران  فقط سرمايهنقش چشمگير داشت؛ با اين اشغال

ليونی جمھوريت يھای م  قربانيان اصلی اين جنگ استعمارگرانه، توده، ولیلياردرھا پيوستنديليونرھا و ميبه صف م

  .ھای شوروی و افغانستان بودند

امريکا نيز به کشور ما از قدرتمندی لشکرکشی نکرده، بلکه ضعف و بحران خود را به بيرون انتقال داده 

  ـھای اقتصادی سامانیه  نابزد و امريکا قبل از اشغال کامل افغانستان در بحران عميقی دست و پا می. است

، NCCP-ColombiaUniversityقرارگزارش . ادامه دارد گرفته بود که تاھنوز ھم فرااجتماعی سراپای امريکارا

 اطفال امريکا در خانواده %٤٢در امريکا زير خط فقر زندگی کرده و ) ھمۀ اطفال امريکا%٢١(ليون طفليپانزده م

بر . مره با فقر و تنگدستی در آن بزرگترين اقتصاد دنيا دست به گريبان اندھای کم درآمد زندگی دارند که روز

. زير دوازده سال گرسنه اند% ٢٥ ھای زير ھجده سال و ئیامريکا% ٢٢، heartsandminds.orgاساس گزارش 

 به نقل از ٢٠٠٩ان به تاريخ ھجدھم سپتمبر . ان.  منتشره در بخش صحی سی Madison Parkطبق گزارش

 غير بزرگسال به دليل نداشتن بيمۀ صحی و عدم ئیال صحت امريکا، ساالنه چھل و پنج ھزار امريکاژورن

، در )صدای امريکا (ئیھای امريکا  و بر بنياد گزارش رسانۀ خود امپرياليست.ميرند دسترسی به خدمات طبی می

 ۴۶در مجموع بيش از . اند در امريکا اضافه شده ء دو مليون و شش صد ھزار نفر به صفوف فقرا٢٠١٠سال 

.  سال گذشته است۵٠ليون نفر در امريکا يا زير خط فقر و يا در خط فقر قرار دارند که اين باالترين تعداد در يم

 بيکار ھستند و تنھا در ئیليون امريکاي م١۴بيکاری بزرگترين دليل فقر در امريکاست که در حال حاضر در حدود 

 شان را در اين کشور از دست داده اند، و بی جھت نيست که از چند روز به اينسو ليون نفر شغلي م٧بحران اخير 

را محاصره کرده اند و فرياد می زنند که از حقوق ) وال ستريت(، اطراف بازار بورس ئیطبقات زحمتکش امريکا

: دھند شعار می مرفه و ثروتمند دفاع می کنند؛ اين زحمتکشان ۀ درصد مردم امريکا در برابر يک درصد طبق٩٩

و اين در حاليست که امريکا از آغاز بحران . » درصد ھستيم، و ديگر خاموش نمی مانيم٩٩ما اکثريت ھستيم، ما «

مالی تا اکنون تريليون ھا دالر را به نام ھای گوناگون به حساب نھادھای مالی، بانکھا و شرکت ھای مالی واريز 

، امريکا پس ١٣٩٠ سنبلۀ ٢٩ اساس گزارش روزنامۀ ويسا منتشره هب. دھدکرده است تا سيستم کاپيتاليستی را نجات 

 مليارد دالر در جنگ اشغالگرانۀ افغانستان و ٢٨ تريليون و ٣۴از يازدھم سپتمبر تا آخر ماه سنبلۀ سال روان، 

اط می  است که بلندترين سطح قرض در جھان به آن ارتبئیامريکا يکی از کشورھا. عراق به مصرف رسانده است

ناگفته نبايد گذاشت که متحد ديگرش، .  تريليون دالر می رسد١۴.٣گيرد که در حال حاضر مبلغ آن به بيشتر از 

بريتانيا اين امپرياليست پير نيز از لحاظ اقتصادی در وضعيت بحرانی قرار دارد و شورش ھای فقرای اين کشور 

تازه بی بی . رود ر اين کشور به چه منوالی به پيش میدھد که وضعيت زحمتکشان د در حدود يک ماه قبل نشان می

دھد که در حال حاضر در ميان کشورھای توسعه يافته، بريتانيا دارای بلندترين آمار فقر کودکان  سی گزارش می

  . ليون و پنجصد ھزار کودک در اين کشور در فقر شديد به سر می برنديمی باشد و بيشتر از سه م

 »محافظه کاران نو«ھا بود که باندھای جنايت پيشۀ   اين بحرانھا و ورشکستگیجوی راه حل و در جست

امريکا، راه تجاوز به ديگران را برگزيدند و اشغال مناطق سودآور و ستراتيژيک جھان را در دستور کار شان قرار 

متعلق بود، در  که به جنگ افروزترين گروھھای سرمايه  جھانی اش رامسفلد و شرکای- باند جانی بوش. دادند

 ھای گوناگوناين باند نيز با پيش کشيدن ترفند. ھا موظف گرديد اجرای اين برنامۀ شوم، يعنی جنگ و غارت خلق
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 را وسيله قرار داده و »شورای امنيت ملل متحد«بازی به نام  به عنوان اولين گام در اين راستا، عروسک خيمه شب

 و راکت ھای ٥٢.، امريکای جھانخوار و متحدينش با طيارات ب٢٠٠١کتوبر د اين نھاد، به تاريخ ھفتم ائيگويا با تأ

 به کشور در خون تپيدۀ ما تجاوز اش و تکنوکراتیآخرين مدل، به ھمدستی باندھای مزدور و جنايت پيشۀ جھادی 

زدند و بنيادگرای طالب را کنار   گروه مزدور وخود درآوردند؛اشغال طور کامل به ه  بمسلحانه نمود و آن را

ھای پوشالی نصب  شان را از بقايای سه رژيم شکست خورده و منفور گذشته بر کرسی ديگر مزدوران جنايتکار

   .نمودند

امپرياليزم امريکا با اين اشغال جنايتکارانه، اھداف ستراتيژيک مھم و درازمدت سياسی، اقتصادی، نظامی و 

تأسيس : منطقه دارد که تا دست يافتن به آنھا افغانستان و منطقه را ترک نخواھد کردافغانستان و  جيوپوليتيکی در

پايگاھھای نظامی دايمی از رؤياھای تمام جھانخواران بوده که به عنوان يک ھدف ستراتيژيک، امريکا به آن دست 

و » رسمی«به شکل  و اکنون تالش دارد که از طريق امضای پيمان ستراتيژيک با دولت پوشالی، يافته است

طبيعی دست نخوردۀ افغانستان که ملياردھا دالر ارزش  دسترسی به منابع سرشار معدنی و. به آن برسد» قانونی«

 ٣٠ اساس سروی اخيری که ادارۀ سروی و جيولوجی امريکا در هب (باشد دارد، ھدف ديگر امريکا و متحدين آن می

 تريليون دالر ذخاير ٣رديده که در اين منطقه به ارزش بيشتر از درصد خاک افغانستان انجام داده است، واضح گ

تصرف بازارھای تجارتی افغانستان و از اين طريق دسترسی به بازارھای آسيای مرکزی با ). معدنی موجود است

تسلط به منابع سرشار نفت  دسترسی و ؛نفوس و منابع وافر شان برای صدور سرمايه و کاال، ھدف ديگر امريکاست

نفت و گاز آن با احداث پايپ لين از طريق افغانستان در زمرۀ اھداف  و گاز آسيای مرکزی و بحيرۀ کسپين و صدور

  . و تھديد چين و ايران نيز نمی تواند جزء برنامه ھای ستراتيژيک اين امپراتوری نباشدمھم امريکاست

طور بی سابقه اسارتبار، ه رای کشور ما بو اما پيامدھای جنايتبار اين جنگ اشغالگرانۀ امريکا و متحدينش ب

سلب آزادی، خود اراديت و حق حاکميت ملی، تحميل جانيان دست نشاندۀ اجانب : تباه کن و بنيان برافکن بوده است

 زشت ترين و دردآورترين پيامد  ھزار سرباز١۵٠ کشور و ۴٩طور کل اشغال کشور ما به وسيلۀ ه  و ببر مردم ما

زحمتکش ما ھم ميھنان عزيز و ، روزی نيست که ٢٠٠١ آغاز تجاوز يعنی از ھمان ھفتم اکتوبر  از.اين تجاوز است

 و شاھد جنايت قتل عام در به خاک و خون نغلتند و خانه و کاشانه و داروندار شان به آتش و ويرانی کشيده نشود،

آوارگی . نباشيم... وست، پکتيا، لوگر وکنر، شيندند، باالبلوک، ارزگان، ھلمند، کندھار، زابل، غزنی، جالل آباد، خ

ليارد دالر ي م۶١ چون اسھال، توليد مواد مخدر به ارزش ئی درصد کودکان به خاطر بيمار٣٠مرگ و مير مردم، 

 ھزار ۵٠طور اوسط ھر ھفته يک مورد تجاوز جنسی، ه ليون بيوه، بيليون معتاد، دو ميدر يک سال، يک و نيم م

ليون نفر به تعداد ي کشته در انفجار ماين، افزايش سه م۵٠ليون بی سواد، ماھانه ي م١٧ در يک سال، ئیحملۀ ھوا

ليون ھکتار زمين به وسيلۀ يقبلی به خط زير فقر، گرسنگی، بی سرپناھی، فساد گسترده، چور و چپاول چھار م

  از پيامدھایهو انفجار ھم ر انتحاستمگران؛ توھين و تحقير، بازی و تفريح با اجساد ھم ميھنان ما، زندان، اختطاف،

  . تجاوز استھمين

شود و   ملی ما زير نام خصوصی سازی و بازار آزاد به غارت برده میئی تمام ھستی و دارابا اين تجاوز،

تازه ما تا دھھا سال ديگر . ھای ملی ما را تصاحب می نمايند ئیاشغالگران و خيانت پيشگان بومی ھمراه شان دارا

 کشت و قاچاق مواد مخدر و تبديل افغانستان به آشپزخانۀ مواد مخدر جھان .فته را ھم بپردازيمھای نگر بايد قرض

مخدر، به ويژه امريکا،  ليارد دالری آنرا مافيای مواديمنفعت م وکه قربانيان اصلی آن دھقانان زحمتکش ھستند 
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وابستگی به مواد اوليۀ خوراکی و فقر مزمن  سھم مردم ما از آن، بدنامی، اعتياد، ؛زنند انگليس و کانادا به جيب می

  .رود  از پيامدھای اين اشغال به حساب می، که اينھا ھمهاست

که پوتنسيل و انرژی مبارزات ضد تجاوزی تا طرد تجاوز را توده ھای ستمديده و خلق قھرمان ما با اينحال 

ای بھره گرفته اند، تا ھم اکنون  حيران کنندهطول تاريخ بارھا از آن به شکل  شان نھفته دارند و در اعماق وجود در

انقالبی  يکی از عمده ترين داليل آن نبود ستاد آگاه، متعھد و. به داليل گوناگون نتوانسته اند آنرا به کار گيرند

 مترقی و پيشرو و با ولوژی انقالبی،ئايدبسيجگر، سازمانده و ھدايتگر چنين رستاخيز بزرگيست که بتواند در پرتو 

 بر چپ انقالبی است . و مردم ما برپا و رھبری کندوطنتفاده از تجارب مثبت و منفی گذشته آنرا به سود منافع اس

يا  ھای راست و  الشخواران مزدوری زير نام و ژوليده فکری، با استفاده از ضعف و کمبود نگذارد اينبارکه

  .ه ھم اکنون در جريان است، گرفتار نمايد آنچنوعبار ديگر خلق ما را به مصيبت دردانگيز ديگری از  »چپ«

جنايت ھای خلقی ھا و پرچمی ھا را با شعار کاذبانۀ يک تجربۀ خونين و دردناک،  در حال ديگر مردم ما

را با شعارھای اسالمی و استعمار دموکراسی ) جھاديان و طالبان(و خيانت ھای فاشيست ھای مذھبی » سوسياليزم«

 تجاوز، خونريزی، وحشت، ويرانی، از نزديک آزموده اند که ھمه و ھمه جز» حقوق بشر«کاپيتاليستی را با شعار 

ھای ارتجاعی و غير انسانی، وطنفروشی و  فقر و تنگدستی، مواد مخدر، فساد اخالقی و اجتماعی، تحميل فرھنگ

  .چيز ديگری برای مردم ما به ارمغان نياورده است... از خود بيگانگی، جاسوسی اجانب و

از تمام سازمان ھای انقالبی مارکسيست،  متشکل ، با برنامه ومنضبط آگاه،  فقط ستاد رزمنده، شرايط فعلیدر

کشتی گير افتاده   اين وطن قادر خواھد شدھا و نھادھای کارگران و زحمتکشان و فرزندان راستين و صديق اتحاديه

خلق ھا در مبارزۀ  به ياری بيدريغ و شرکت فعال  ارتجاع را با قبول رنج پيکاری سخت، ـدر شکنج امواج استعمار

 به ساحل آزادگی و وارستگی رھنمون شود و دست امپرياليزم و ارتجاع را برای ھميش از سر وطن و بخش ئیرھا

  .ھای استثمار را در مبارزۀ بی امان طبقاتی، از بيخ و بن بر کند د و با وحدت اصولی ريشهمردم ما قطع کن

 وظيفۀ اوليۀ مبارزان پاکباز کشور ما است که بايد با دقت و بدون ضياع وقت برای آن کار ايجاد چنين ستادی

الباب نموديم و   اين آرمان بزرگ را دق به نخستين مرحلۀاينک ما امضاء کنندگان اين اعالميه، دروازۀ ورود. نمايند

دست . کاروانيان وارسته به صدا درآوريماميدواريم با عملکرد صادقانه و دور از خود مرکزبينی، جرسی را به اين 

ما به سوی تمام اينگونه مبارزان راستين، گروھی و منفرد، صميمانه دراز است تا بتوانيم به کمک ھمديگر و با کار 

 اولين گام ھای مشترک را در و پيکار مشترک در ميدان مبارزه و در متن حوادث با درک نيازھای واقعی جنبش،

  . عليه امپرياليزم و ارتجاع برداريمبخش ئیمبارزۀ رھا

گيرد که کليه نيروھای وطنپرست و آزاديخواه را به دور برنامۀ آزاديخواھانۀ ملی، مترقی  اين ستاد وظيفه می

 اساس ه ب،و انقالبی متکی بر منافع اکثريت مردم در جبھۀ گستردۀ واقعی ضد امپرياليزم، ارتجاع و دولت پوشالی

 بسيج نموده و تا طرد کامل ھرگونه تجاوز با تمام ابعادش، و رسيدن به آزادی کامل کشور، آئين نامۀ دموکراتيک

  . گرددرھنمون

  !به پيش به سوی وحدت اصولی و رزمندۀ نيروھای انقالبی راستين

  ! و متحدين شانئیمرگ بر اشغالگران امريکا

  !ی شانه ئبر مرتجعين داخلی و باداران منطقمرگ 
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  !عه ای فارغ از استعمار، استثمار و ستمبه پيش به سوی جام

  

  ـ  سازمان انقالبی افغانستان)  ادامه دھندگان(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠١١ھفتم اکتوبر 

  


