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رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی روز 
 آبان ماه منصور اسانلو، ٢٩یکشنبه 

یکی از فعالين ایجاد سندیکای غير 
دولتی کارگران شرکت واحد را توسط 
مزدوران لباس شخصی خویش از 

وده و به سياهچالهای خود خيابان رب
این فعال کارگری در . منتقل کردند

دسامبر سال ميالدی گذشته توسط 
مزدوران حکومت دستگير و پس از 

 ماه در زندان با ٨سپری کردن قریب به 
 ميليون تومانی آزاد ١۵٠قرار وثيقه 
دستگيری مجدد اسانلو و . شده بود

تداوم آزار و اذیت فعالين کارگری در 
کشور، اعتراض و خشم افکار سراسر 

عمومی را بر انگيخته و نه تنها ماهيت 
ضد خلقی رژیم وابسته به امپریاليسم 
جمهوری اسالمی را در افکار عمومی 
نشان می دهد، بلکه گوشه دیگری از 
عمق دیکتاتوری و سرکوب  نظام 
استبدادی ای را به نمایش می گذارد 
که برای حفظ منافع غارتگرانه 

ان این نظام یعنی سرمایه گردانندگ
داران وابسته غارتگر توان و ظرفيت 
تحمل کوچکترین خواستهای صنفی و 
عادالنه ميليونها تن از شهروندان 
زحمتکش یعنی طبقه کارگر ایران را 
نداشته و به همين خاطر از اعمال 
هيچگونه جنایت و رذالتی برای خاموش 
. کردن مبارزه آنها خودداری نمی ورزد

اران جمهوری اسالمی اتهام کارگز
ایجاد تشکل "اسانلو را از جمله، 

" اخالل در امنيت کشور"و " سندیکایی
نخستين سوالی که . عنوان کرده اند

به ذهن هر انسان آزادیخواهی 
متبادر می گردد این است که 
براستی این کدام نظام و حکومتی 
ست که در آن طرح بدیهی ترین 
خواستهای صنفی و انسانی 

يليونها تن از شهروندانش آن هم م
به مسالمت جویانه ترین طریق 

اخالل در "ممکنه، مساوی با 
 آن .تلقی می گردد" امنيت کشور

هم در حالی که منصور اسانلو صراحتا 
وفاداری خود به نظام حاکم را اعالم 
نموده و تاکيد کرده که هيچگاه قصد 

ایجاد اخالل در "سرنگونی این رژیم و 
بطور . را  را نداشته و نداردآن"امنيت

مثال در نامه ای که چندی پيش از قول 
وی در تشریح اوضاع وحشتناک زندگی 
او و خانواده اش و رفتار رعب برانگيز 
روزمره دستگاه سرکوب رژیم با ایشان 

ریاست محترم هيات "خطاب به 
" بازرسی و حفظ حقوق شهر وندی

انتشار یافته، اسانلو با شرح گوشه ای 
ز اقدامات وحشيانه رژیم و سربازان ا

گمنام امام زمانش در حق خود و 
من " خانواده اش تاکيد کرده که 

کشورم و انقالب و نظام را دوست 
اما می خواهم اشکاالت و . دارم

موارد خالف قانون و خالف نص 
انقالب مثل استقالل، آزادی در 
جمهوری اسالمی اصالح شود و 
مردم مستضعف در کشور 

شان احساس راحتی و خود
  ".  خوشبختی و سربلندی کنند

  
)٢ادامه در صفحه(

  
  

  

اخالل در "ایجاد سندیکا مساوی با 
 ! است"امنیت کشور

 
 

ورو، جلوهدالر یا ی
ها و  ای از رقابت

تنشهای فی مابین 
  ها امپریالیست

تداوم بحران اقتصادی گریبانگير نظام 
سرمایه داری در سطح جهان و 
تشدید رقابت اقتصادی بين 
امپریاليسم آمریکا با سایر قدرتهای 
جهانخوار هرروز باجلوه های 
جدیدتری در عرصه های مختلف 

 .نمودار می گردد
 

 )٣ در صفحه دامها(         

  روز دانشجو و تشدید مبارزات دانشجوئی
 در روزهای اخير و با نزدیک شدن روز دانشجو موجی از اعتراضات و مبارزات 

دانشجویان . اه های کشور را دربر گرفته استدانشجویی بسياری از دانشگ
مبارز در دانشگاه های تهران، پلی تکنيک، عالمه زاده، یزد، علوم پزشکی و 

با خواستهای گوناگون از ... آزاد لرستان، سبزوار، همدان، تربيت معلم و 
اعتراض به کمبود امکانات صنفی و اعتراض به خفقان و سرکوب گرفته تا 

ج دانشجویان مخالف و منتقد حکومت،بار دیگر دانشگاه ها را اعتراض به اخرا
بطور مثال در پلی تکنيک، . به سنگر مبارزه و مقاومت تبدیل کردند

دانشجویان مبارز، در اقدامی هماهنگ و متحدانه وزیر علوم را به کالسهای 
 آذر نيز صدها تن از دانشجویان دردانشکده فنی ١۵درس راه ندادند و در روز 

نشگاه تهران تجمع کرده و با سردادن شعار و حمل پالکاردهایی که از دا
دانشگاه پادگان "، "آزادی، برابری: "جمله بر روی آنها نوشته شده بود

سوسياليزم "، "من اگر برخيزم، تو اگر برخيزی، همه برمی خيزند"، "نيست
ویش یعنی یکبار دیگر یاد جاوید رهبران و الهام دهندگان خ.... و" یا بربریت

 آذر دانشجویی بر عليه امپریاليسم ١۶دانشجویان شهيد در تظاهرات 
امریکابه هنگام ورود معاون دولت وقت امریکا، نيکسون به ایران در بعد از 

  .  مرداد بدست مزدوران شاه را گرامی داشتند٢٨کودتای 

  

 ! ، رضوی،قندچی و بزرگ نیا گرامی باد1332 آذر 16یاد جاوید شهدای 



 

ایجاد سندیکا مساوی با 
..."اخالل در امنیت کشور"

  1ادامه از صفحه               
دستگيری و زندانی کردن مجدد 
اسانلو در شرایطی صورت می 
پذیرد که رژیم وابسته به 
امپریاليسم جمهوری اسالمی که 

سنگينی از اعتراضات با موج 
کارگران مبارز و بجان آمده در 
سراسر کشور روبروست، بر شدت 
سرکوب و پيگرد فعالين کارگری 
افزوده و در همان حال از هيچ 
کوششی برای  نفوذ در ميان 
کارگران و به انحراف بردن مسير 
. مبارزات آنان خودداری نمی کند

بدون شک برای تمامی فعاالن 
زادی طبقه کارگر در مبارز در راه آ

شرایط فعلی، مبارزه برای تحقق 
کوچکترین خواستهای صنفی 
کارگران، آزادی بی قيد و شرط 
تمامی کارگران دستگير شده و 
محکوم کردن تمامی اقدامات ضد 
کارگری حکومت، یک وظيفه 

اما آنچه در این ميان . انقالبی ست
و در جریان مبارزه جاری باید به 

ت و تالشهای مرکز ثقل تبليغا
کارگران آگاه و مبارز تبدیل گردد، 
عبارت از تشریح و تبليغ این واقعيت 
است که در شرایط وجود نظام 
سرمایه داری وابسته به 
امپریاليسم ، نظامی که روبنای آن 
را یک دیکتاتوری شدیدا و وسيعا 
قهر آميز تشکيل می دهد و با 
استفاده از ارتش و سپاه پاسداران 

 سازمان اطالعات خود و بسيج و
هر گونه اعتراض کارگران را سرکوب 
کرده و حتی کمترین اعتراض 
صنفی کارگران را بر نمی تابد؛ 
نظامی که برای تامين منافع 
غارتگرانه یک طبقه معدود و انگل 
صفت یعنی سرمایه داران وابسته، 
حاضر به انجام هر گونه جنایت و 

اقدام سرکوبگرانه ای بر عليه 
ت بالمنازع جامعه یعنی اکثری

کارگران و زحمتکشان ماست؛ 
اعتراضات جاری و برحق کارگران 
زمانی نتایج واقعی و مثمر ثمر خود 
را ارائه خواهد داد که به کانال 
مبارزه ای قهر آميز و توده ای برای 
سرنگونی حکومت و تماميت چنين 
نظام استثمارگرانه و جهنمی ای 

  . سرازیر گردد
  

  
  

ط کنونی باید توجه کنيم  در شرای
که از یکطرف وقوع صدها حرکت 
اعتراضی کارگران بجان آمده تنها در 

اعتصاب کارگران (ماه گذشته 
کاشی سمند سمنان، تجمع 
کارگران صندق نسوز 
کاوه،اعتراض کارگران کوره 
پزی پاکدشت، تجمع کارگران 
فرش البرز بابلسر و درگيری با 
نيروهای انتظامی،اعتراض 

گران پنگوئن رشت، تجمع کار
کارگران بافکار تهران و ناز نخ 
قزوین، اعتراض کارگران 
نساجی کردستان، اعتصاب 
رانندگان اتوبوس خط واحد 

تبریز، اعتصاب، اعتراض و 
تجمع کارگران در بوشهر، 
خرمشهر،کرمانشاه،همدان و 

  که خواستهای اکثر آنان ...)
پرداخت حقوقهای به تعویق افتاده، 

ض به اخراجهای دستجمعی، اعترا
بهبود شرایط غير انسانی حاکم بر 
محيط کار، تعدیات وحشيانه 
سرمایه داران و صاحبان زالو صفت 
و وابسته کارگاه ها و کارخانه ها، 

گوشه ای از .... اجرای قانون کار و 
شرایط هالکت بار و انفجاری 
کارگران ما تحت حاکميت رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی را 

از سوی دیگر . شان می دهدن
سران و گردانندگان این حکومت که 
رسالتی جز حفظ منافع سرمایه 
داران وابسته غارتگر و اربابان آنها 
ندارند، ضمن تضمين شرایط 
وحشيانه استثمار و بهره کشی از 
کارگران در محيط های کار،هر گونه 
اعتراض کارگران را با حربه چماق و 

اده و با سرکوب و زندان پاسخ د
بریدن زبان، تعقيب و پيگرد و 
شکنجه و ترور کارگران مبارز و 
خانواده های آنان می کوشند تا 
جنبش کارگران را مرعوب و خفه 

در همانحال نيز دشمنان . سازند
کارگران از هيچ گونه تاکتيک 

نهاد های "پليسی دیگر نظير ایجاد 
دست ساخته، نفوذ در " کارگری

مبارز، ساختن ميان صفوف کارگران 
دروغينی که در " رهبران"و پروردن 

ظاهر حرف دل کارگران را زده و در 
باطن خدمتگزار نظام حاکم می 

. خودداری نمی کنند ... باشند و 
واقعيتی که اوج پيچيدگی ضد 
انقالبی و تالش دشمنان ما را 
نشان داده و در همان حال عمق 
هراس آنان از پتانسيل انقالبی ای 

شد اعتراضات و جنبشهای که در ر
انقالبی کارگران خوابيده است را به 

  . نمایش می گذارد

  

  !جنایتی فجیع در سبزوار
 آبان ماه مزدوران بسيج جمهوری اسالمی جنایت ٢٩روز 

در این . دیگری را در دانشگاه تربيت معلم سبزوار آفریدند
تاریخ  یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار به نام 

وحيد غفار زاده در ميان بهت و حيرت عابران و در مقابل ت
چشمان وحشت زده نامزدش توسط یک بسيجی به 

قاتل یکی از مزدوران بسيج . ضرب چاقو به قتل رسيد
دانشگاه  بود که سابقه شرارتهای او و اذیت و آزار 

دانشجویان وی را بویژه در ميان دانشجویان مبارز این 
  .اص نموده استدانشگاه شهره عام و خ

جریان این جنایت وحشيانه به  این صورت بود که در 
حالی که توحيد غفارزاده به همراه دانشجوی دختر 
دیگری که نامزدش بود در ایستگاه اتوبوس ایستاده بود، 
مزدور بسيجی به او نزدیک شده و پس از پرسيدن 
نسبت این دو دانشجو و یک مشاجره چند ثانيه ای چاقو 

انعکاس . ن آورده و در سينه مقتول فرو می کندرا بيرو
   این خبر خشم و نفرت دانشجویان در شهر سبزوار را 

  )٣ادامه در صفحه (            



 

های  ها و تنش دالر یا یورو، جلوه ای از رقابت
 اولاز صفحه            فی مابین امپریالیستها

ورو  در زمينه مالی، تضعيف موقعيت دالر آمریکا در مقابل ی
و تاثيرات این واقعيت در توازن قدرت اقتصادی موجود در 
ميان امپریاليستهای آمریکایی و اروپایی یکی از عرصه 
های متجلی شدن رقابت حاد و تضادهای شديد فی 

  . مابين آنهاست
  

ادامه سقوط ارزش دالر در هفته های اخير در برابر سایر 
با واکنشهای ارزهای بين المللی و بویژه در مقابل یورو،

متعددی از سوی مقامات اروپایی وبویژه مسئولين مالی 
 سقوط ارزش دالر در برابر   .اتحادیه اروپا روبروشده است

سایر ارزها و بویژه یورو از ماه اکتبر تاکنون ادامه یافته و در 
 درصد از ارزش خود را از دست داده ۵این فاصله  دالر 

یورو از آغاز سال ميالدی نرخ برابری دالر در برابر . است
بطور کلی از سال .  درصد سقوط کرده است١٣جاری 
 تاکنون دالر آمریکا نزدیک به نيمی از ارزش خود در ٢٠٠٠

روند فوق  نشانه دیگری . مقابل یورو را از دست داده است
از تضعيف مداوم موقعيت دالر آمریکایی  بعنوان واحد پول 

 سال اخير ۴٠-٣٠در ظرف مسلط در بازارهای جهانی بویژه 
و به این اعتبار کاهش چشمگير قدرت مالی آمریکا در رقابت 

تا جایی که برخی از . با رقبای خویش می باشد
" منطقه یورو"کارشناسان نظام مالی امپریاليستی بویژه در 

با مشاهده این روند از ) رقبای اروپایی امپریاليسم آمریکا(
 و به بررسی عواقب و سخن گفته" سقوط دالر نيرومند"
ناشی از این روند برای دولتهای متبوع " چشم اندازهای"

در " کریستين ریرمان"در همين رابطه . خود پرداخته اند
مقاله ای به نام اقتصاد جهانی به بررسی این مساله 

، ریيس بانک مرکزی "جين کالود تریخت"پرداخته و از قول 
ناسان مالی اروپا می اروپا و برخی دیگر از مقامات و کارش
نقش ارز آمریکایی "گوید  از نظر آنان در بازارهای جهانی 

بعنوان ارز اصلی، اهميت قبلی خود را از ) دالر(
نویسنده در این مقاله با درج برخی . "دست داده است

نگرانی ها در ميان کارشناسان مالی اروپایی در رابطه با 
ای جهانی در عواقب تداوم سقوط ارزش دالر در بازاره

مقابل ارزش یورو و امکان تاثير گذاری این روند در وقوع 
یک رکود اقتصادی دیگر در بازارهای اروپایی، مطرح می 
سازد که کاهش رشد اقتصادی آمریکا و کسری بی 

در " سرمایه گذاری"سابقه بودجه دولت فدرال، افزایش 
قبلی بازارهای " جذابيت"و از دست دادن " یورو"منطقه 

آمریکا برای سرمایه گذاران در سالهای اخير ، در کنار 
مجموعه ای از عوامل دیگر باعث شده که روند سقوط 
نرخ برابری دالر در مقابل یورو برغم برخی عواقب منفی، 

. را با یک بحران مواجه نسازد" منطقه یورو"اقتصاد 
واقعيت وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا در مقابل رقبا آنقدر 
روشن است که  یکی از کارشناسان اقتصادی ارشد 

" موسسه تحقيقات اقتصادی آلمان به نام استينخراز 
  .، سخن می گوید"ضعفهای بنيادی اقتصاد آمریکا

  
 فزاینده در سالهای اخير آمار منتشره نشانگرگرایش

سرمایه گذاران خارجی به خارج کردن سرمایه ها از 
آمریکا و اقدام به سرمایه گذاری در سایر بازارها به منظور 

برای دریافت بهتر . تضمين حد اکثر سود بری می باشد
  حقيقت بد نيست اشاره شود که در سالهای قبل از آغاز 

  

شها روند کنونی در بازارهای جهانی بر اساس برخی گزار
 ميليارد دالر سرمایه وارد آمریکا ٢بطور متوسط روزانه 

می شد و عالوه بر آن وابستگی صادرات کشورهای 
اروپایی و در راس آنها صادر کنندگان آلمانی به بازارهای 
آمریکا نقش بسيار مهمی در رقابت اقتصادی بين 

اما در سالهای اخير . امپریاليستها به آمریکا می داد
ول قدرت اقتصادی آمریکا در مقایسه با بموازات اف
های یکجانبه دولت  های اروپایی و سياست امپریاليست

   ،آمریکا برای کسب موقعيت برتر اقتصادی، رقم فوق

  
   

بشدت نزول کرده است و به استثنای صنایع اتوموبيل 
 درصد صادرات دولت آلمان ١٠رانی ، تنها نزدیک به 

 درصد از کل ۴٠در این حال . متوجه بازارهای آمریکاست 
، " منطقه یورو"صادرات کاال و خدمات دولت آلمان متوجه 

 درصد صادرات ٩ درصد به کشورهای اروپای شرقی و ١٣
واقعيتی که بنوبه خود . نيز به کشورهای آسيایی ست

نشانگر کاهش اهميت بازارهای آمریکا در مبادالت 
وپایی و اقتصادی المان و به همين ترتيب دولتهای ار

همچنين تداوم تغيير موازنه در قدرت اقتصادی بين 
امپریاليسم آمریکا و رقبای اروپایيش در سطح جهانی 

  . می باشد
  

دولت بوش در سالهای اخير  با دست زدن به یک سری 
اقدامات یک جانبه، نظير تصویب قوانين یکطرفه به ضرر 
د سایرقدرتهای سرمايه داری در بازارهای جهانی، تشدی

تحرکات نظامی و تهدید رقبای خود کوشيده است تا 
موقعيت اقتصادی خود را در بازارهای داخلی و بين 

   .المللی را بزور بهبود بخشد
  
  

  ٢از صفحه     ...جنایتی فجیع در سبزوار
برانگيخت و به اعتراضات وسيع آنها به مقامات حکومت 

عمومی ابعاد اعتراضات . سرکوبگر جمهوری اسالمی انجاميد
به مقامات حکومت در رابطه با این جنایت رذیالنه به جایی 
رسيد که حتی معاون حقوقی وزیر علوم جمهوری اسالمی 
نيز مجبور به موضع گيری شد و با وقاحت تمام ضمن بی 
اهميت خواندن این قتل ، ادعا کرد که قاتل از اعضای بسيج 

سوا در این دروغهای ر. نبوده بلکه فردی روانی بوده است
شرایطی عنوان شد که تمامی دانشچویان دانشگاه قاتل 
مزبور را به خوبی می شناسند و از هویت بسيجی و مزدور 
بودن او آگاه بوده و سابقه اعمال سرکوبگرانه وی در حق 

جنایت اخير در حق . دانشجویان دانشگاه را بخوبی بياد دارند
 در سراسر دانشجوی مزبور در سبزوار انزجار افکار عمومی

کشور نسبت به این جنایت نيرو های بسيج دانشجویی و 
حاميان مزدو آنان یعنی کاربدستان جمهوری اسالمی را بر 
انگيخت و به موجی از یک اعتراض همگانی در دانشگاه های 

     .کشور دامن زد



 

تداوم فشارهای آمریکا 
  به رقبای خود در ایران

  
در چارچوب جنجال اتمی مربوط به 

جمهوری " پرونده هسته ای"
اسالمی وبدنبال اعمال فشارهای 
گوناگون دولت آمریکا برای متوقف 
کردن رقبای امپریاليست این کشور 
از سرمایه گذاری و گسترش 
بازارهای خود درایران، دولت ژاپن در 
یک اقدام دیگر اعالم کرد که ده 
ميليارد دالر از مجموع سرمایه 

ز و گذاریهای خود در بازار گا
پتروشيمی ایران را تا اطالع ثانوی 

فيومو . متوقف خواهد نمود
بانک "هوشی، مدیر اجرایی 

ژاپن با " همکاری بين المللی 
اعالم این خبر اضافه کرد که دولت 

در " نتایج خوب"ژاپن تازمانی که 
مذاکرات دولت ایران با آمریکا و "

بدست نياید این " اتحادیه اروپا
متوقف خواهد سرمایه گذاریها را 

به گفته این مقام ژاپنی، . نمود
اقدام اخيرباعث می شود که 
جمهوری اسالمی در پروژه های 

  .کند" تجدید نظر"خود
  

دولت ژاپن یکی از بزرگترین وارد 
کنندگان نفت در جهان می باشد و 
اقتصاد و رشد اقتصادی این کشور 
تا حد بسيار زیادی به تضمين 

 و بویژه واردات نفت از خاورميانه
اقدام اخير . ایران بستگی دارد

دولت ژاپن در محدود کردن سرمایه 
گذاریهای غارتگرانه و سودجویانه 
خویش در بازار نفت و گاز ایران در 
شرایطی صورت می پذیرد که 
مقامات این کشور چندی پيش نيز 
در مقابل اخطارو زورگویيهای آشکار 
دولت بوش مجبور به عقب نشينی 

و کاهش "  آزادگان پروژه"از 
 درصد ٧۵سرمایه گذاری خود ، از 

.  درصد در این پروژه شدند١٠به 
اقدامی که عمال تاکنون به تعليق و 
توقف پروژه آزادگان انجاميده است 

قرارداد آزادگان  توسط دولت . 
خاتمی مزدور ، با سهل ترین 
شرایط با ژاپن منعقد شده بود و 

لها نفت قرار بود که  این پروژه تا سا
ارزان غارت شده از ایران را در 

شرايط اسارت (اختيار ژاپن بگذارد
باراين قرار داد آنجنان بود  که 

قرارداد ناصرالدین "درميان مردم به 
دولت ).معروف شده بود" شاهی

با " مخالفت"آمریکا زیر پوشش 
دستيابی  جمهوری اسالمی به "

شدیدا به فعاليت و " سالح اتمی
ر روی سایر دولتهای اعمال فشار ب

امپریاليستی ذینفع در ایران برای 
محدود کردن حوزه نفوذ و تسلط 
آنها و گسترش استيالی غارتگرانه 
خود در این بازار پرسود ادامه می 

   .دهد
  
  

ها در  تشدید درگیری
  افغانستان

مقامات آمریکایی با تاکيد بر 
افزایش درگيریهای مسلحانه و 

ه مزدور تشدید تحرکات دارو دست
طالبان در افغانستان، بر ضرورت 

یک "حضور ارتش اشغالگر آمریکا در 
در این کشور تاکيد می " دهه آینده 

 سال از ۴با گذشت بيش از .  کنند
لشکر کشی به افغانستان و 
اشغال این کشور از سوی آمریکا 

و " صلح"که به بهانه برقراری 
برای مردم " امنيت"و " دمکراسی"

 و در واقع از جمله –افغانستان 
برای تضمين حضور دراز مدت 

 صورت - نظامی آمریکا در این منطقه
گرفت ، مقاومت و مبارزات مردم 
تحت ستم افغانستان بر عليه ظلم 
و سرکوب و حضور نيروهای 
اشغالگر به رهبری ارتش آمریکا در 

در . این کشور تشدید گشته است
شرایطی که هر روز بر وسعت و 

ای مسلحانه در این شدت درگيریه
کشور بر عليه اشغالگران افزوده 
می گردد، مقامات آمریکایی ضمن 

در " تشدید خشونتها"اعتراف به 
افغانستان بویژه در منطقه تحت 
نفوذ طالبان در ميان پشتوها، بدون 
انجام اقدامات جدی در این زمينه 
مکرارا بر ضرورت حضور دراز مدت 
ی آمریکا در افغانستان تاکيد م

در همين رابطه مدیر آژانس . ورزند
دفاعی ارتش آمریکا، ژنرال مایکل 
مپلس، اخيرا در گزارشی به کنگره 
آمریکا اظهار داشته است که 

خشونتها در افغانستان در سال "
 دو ٢٠٠۵جاری نسبت به سال 

وی با پيش بينی " برابر شده است
 ٢٠٠٧این امر که مهاجمان در سال 

" ر و مرگبارتراز تاکتيکهای جدی ت"
بر عليه نيروهای آمریکایی استفاده 
خواهند کرد، خواهان ادامه حضور و 
تقویت نيروهای آمریکائی در 

  . افغانستان شد

در همين رابطه ریيس سازمان 
سيا ، مایکل هایدن نيز با تاکيد بر 

آمریکا در " حضور طوالنی مدت"
از " افغانستان اظهار داشت که 
ری در نظر من، تالش های جا

افغانستان به مدت زمان طوالنی 
یعنی حداقل یک دهه و صرف 
ميلياردها دالر هزینه نياز دارد و 
دولت افغانستان به تنهایی قادر 

الزم به ". نيست تا کاری انجام دهد
ذکر است که شواهد گوناگونی که 
بویژه در ماه های اخير در مورد 
اطالع مقامات آمریکایی از 

سوسی تالشهای سازمان جا
پاکستان برای حفظ و تقویت 
مزدوران طالبان علنی شده بشدت 
خشم مقامات افغانی در دولت 
دست نشانده کرزای را برانگيخته 
است تا جایی که آنها رسما از 
دولت بوش خواهان دخالت در این 
قضيه و اعمال نفوذ بر دولت 
پاکستان برای قطع حمایتهای آن 

  .دولت از طالبان گشته اند
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