ھفت اکتوبرروزتھاجم نظامی امريکا
وناتورابه افغانستان محکوم می کنيم!
واقعه انتحاری  11سپتمبر 2001ميالدی درامريکا که منجربه مرگ سه ھزارنفرگرديد؛ بھانه وفرصتی
برای ابرقدرت امپرياليستی امريکا برابرکرد تا نقشه ھای استعماری ازقبل آماده اشرا درجھت تسلط
نظامی درمناطق آسيای مرکزی وشرق ميانه عملی کند .گرچه دولت امريکا برای رسيدن به اھدافش
دوطرح ظاھراً مختلف را بميان کشيد؛ يکی اعالن جنگ جھانی »عليه تروريزم« وديگری سرکوب
رژيم صدام حسين درعراق که متھم به داشتن تأسيسات مخفی ساخت سالح اتمی شده بود؛
امادرھردوحالت ھدف يکی بود وآن به تحت سلطه درآوردن اين مناطق که ازنظراھميت اقتصادی
سياسی وموقعيت سوق الجيشی بين شرق وغرب قاره آسيا وارتباط قاره آسيا به اروپا وظرفيت منابع
طبيعی) ذخايرھنگفت نفت وگاز(؛ بازارھای اقتصادی حدود چھارميليارد نفوسی آسيا ونيروی
کارارزان اين قاره؛ وايجاد پايگاه ھای نظامی درجھت کنترول اين مناطق وحفظ آنھا درشرايط کنونی
دربرابرنفوذ وتسلط امپرياليسم فدراسيون روسيه و بمقابل توسعه طلبی ھای قدرت بزرگ سرمايه داری
دولتی چين درآينده ،حايزاھميت فراوان ھستند.
اقدام به تطبيق اين نقشه ھای غارتگرانه ازطرف امپرياليسم امريکا درشرايطی صورت گرفت که
امريکا بحيث بزرگترين قدرت اقتصادی ونظامی جھان درآستانه بحران مالی واقتصادی وخيمی
قرارداشت .که درطی دوسال اخيرعمق وگستردگی اين بحران بيش ازقبل برمالشده وتمام اقتصادھای
جھان رادربرگرفته است .بايد تذکرداد که اين تھاجم ھای نظامی وتسلط استعماری برافغانستان وعراق
وتحت کنترول درآوردن دومنطقه مھم استراتژيک جھان که احتمال گسترش آن درآينده به کشورھا
ومناطق ديگرنيزوجوددارد؛ بنوعی معنای تجديد تقسيم جھان رادارد که درشرايط کنونی جھان ،دولت
امريکا بحيث قدرت امپرياليستی يکه تازدرعرصه جھانی بيشترين سھم رادراين تقسيم ) بين قدرتھای
امپرياليستی جھان( نصيب شده است »،گاوکالن حق سلطان« .ودرعمل ديده می شود که چند قدرت
امپرياليستی ديگرمانند انگلستان وجرمنی وفرانسه وھالند وکانادا وايتاليا درافغانستان وعراق سھم
کوچکی راازاين غنايم نصيب خواھند شد .باقی کشورھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی که
درافغانستان نيروی نظامی دارند درتابعيت ازقدرت امپرياليستی بزرگ جھان دراين معرکه )» جنگ
عليه تروريزم«( سھم دارند .البته منافع اقتصادی دولتھای چين وجاپان نيزدرافغانستان ومنطقه
مدنظراست .قابل تذکراست که درتطبيق نقشه ھای استعماری دولت امريکا ومتحدين آن» ،موسسه ملل
متحد« برخالف ادعای دروغين که »موسسه جھانی برای ھمه ملل« است؛ نقش جاده صاف کن رابرای
توسعه طلبی ھای استعماری دولت امريکا وناتو بازی کرده ومی کند .ھمان بود که مجوزحمله به
افغانستان بوسيلۀ شورای امنيت ملل متحد صادرشد وچون رسوائی بيش ازاندازه ملل متحد درميان بود؛
درحمله نظامی امريکا وانگلستان برعراق ظاھراً مجوزرسمی ای صادرنکرد .ولی بعدازحمله واشغال
استعماری کشورعراق ولو بشکل فورماليته ھم عليه دولت ھای امريکا وانگلستان اقدام ديپلوماتيکی ھم
انجام نداد.
ارتش متجاوزامريکا دربامداد روزھفت اکتوبرسال  2001ميالدی مردم وخاک افغانستان رادرزيرآتش
بم افکنھايش قرارداد ودرطی حدود دوماه تا سقوط رژيم طالبان ھزاران تن ازمردم مظلوم را بقتل
رسانده ومعيوب ومعلول کرد .اين ارتش جھانخوارويرانيھای زيادی رابرافغانستان واردکرد وآنچه
ازتأسيسات دولتی نظامی وملکی بود منھدم کرد.بعدازسقوط رژيم طالبان ارتشھای دھا
کشورامپرياليستی وارتجاعی ديگر)عمدتا کشورھای عضوناتو(زيرنام»قوای حفظ صلح« و
»بازسازی« به افغانستان سرازيرشدند .درحاليکه ھمه اين نيروھادرواقع نيروھای اشغالگراند که تحت
رھبری ابرقدرت امريکا درتحکيم سلطه استعماری آنھا عمل می کنند .بعدازانجام پالن اشغال وتسلط
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نظامی برافغانستان طرح تشکيل حاکميت استعماری امريکا وناتوآغازشد .وآن بوجودآوردن ادارۀ
استعماری درافغانستان بود .قدرتھای اشغالگربه کمک مئوسسه ملل متحد طرح کنفرانس "بن" رابميان
کشيدند وبراساس معاھده استعماری وننگين"بن" اداره مستعمراتی رابنام دولت موقت ازگروه ھای
جنايتکاروخاين ملی وآدمکش)جھادی ،مليشه ھای جانی ،خلقی پرچمی ھا( که درطی دوونيم دھه
)تاآنزمان( ھمراه با باداران خارجی شان برمردم افغانستان ستم وجنايت رواداشته بودند
وکشوررادرھمه عرصه ھاويران کرده بودند وگروه ارتجاعی ومزدور»افغان ملت« ومشتی تکنوکرات
مزدورامپرياليزم وارتجاع تشکيل دادند .دولت امريکا وناتوباکمال بی شرمی ووقاحت تجاوزواشغال
نظامی وسلطه استعماری رابنام »دموکراسی ،حقوق بشر،دولت سازی وملت سازی وجامعه مدنی«
توجيه کرده وھمه جناياتی را که درطی ھشت سال اخيرعليه مردم افغانستان انجام داده اند ھمين عنوان
راداده اند.
ً
اگرچه توده ھای مردم ھمه اين جنايات وستم قدرتھای امپرياليستی وارتجاع مزدورآنھاراعمال باپوست
وگوشت خود لمس واحساس می کنند؛ اما درطی اين ھشت سال زيرتبليغات زھرآگين امپرياليسم
وارتجاع متوھم واغواشده اند ،وعنصرناآگاھی سياسی وفرھنگی نيزدرزمينه دخيل بوده است.
فقروگرسنگی ،بيماری جسمی وروانی وگسترش اعتياد به مواد مخدروشيوع ايدزوانواع امراض
اجتماعی ،دزدی ،فساد اداری ومالی واختطاف وتجاوزبه ناموس مردم بيداد می کند .وعامل اصلی
ھمه اين کشتاروجنايات وسياه روزيھای مردم ما ھمين قدرتھای استعمارگرودولت مستعمراتی متشکل
ازباندھای جنايتکارومافيائی درداخل وخارج دولت دست نشانده اند .قدرتھای امپرياليستی ودولت دست
نشانده بنابرماھيت وخصلت طبقاتی آنھا مردابی ازارتجاع است راتشکيل داده اند.
ً
بررسی اوضاع درجامعه نشان می دھد که ھنوزھم کتله ھای مردم خصوصا قشرتحصيل کرده
طرفدارمردم نسبت به حالت مستعمره بودن کشوروحاکميت شرايط استعماری برآنھامتوھم اند؛ تحت
تأثيرمطبوعات امپرياليستی وارتجاعی ،بخشھای فقط »دولت کرزی« را دراين ھشت سال مسئول
اوضاع فاجعه بارکنونی می دانند وبخشھای ھم عملکرد قدرتھای اشغالگرعمدتا ً دولت امريکارا؛
درحاليکه اشغالگران ودولت مزدورکه زائيدۀ آنھاست سبب وعلت اين ھمه کشتاروجنايت وبدبختی توده
ھای مردم اند .اگرچه بخشھای ازمردم ما تاحدی مسايل را درک کرده اند وجريان »انتخابات رياست
جمھوری« امسال نشان داد که تعدادکمتری ازمردم درآن سھم گرفته اند؛ ولی بطورعام ھنوزنسبت به
موقعيت کنونی کشورووضعيت اسارتباری که قراردارند متوھم اند .موضوع ديگراينکه درطی اين
ھشت سال ازيکطرف شدت اختناق وسرکوب دربرابراعتراضات مردم وازطرف ديگرنقش ارتجاعی
وگمراه کننده مالھا ومولويھاونقيبھا وحضرتھای نوکراستعماروطبقات فئودال وکمپرادورواقشاری
ازطبقه خرده بورژوازی که منافع آنھاازقبل استعمارتأمين است ،دراغوا ومتوھم ساختن مردم نسبت به
شرايط استعماری حاکم چشمگيربوده است .ازاينرويک جنبش ملی استقالل طلبانه وضداستبدادی دربين
توده ھای مردم بطورمحسوس شکل نگرفته است .ازجھتی ھم جنگ گروه طالبان وگلب الدين وحقانی
به کمک گروه ھای اسالمی مختلف وگروه القاعده به کمک ھمه جانبه دولت ونيروھای ارتجاعی
مذھبی پاکستان وباندھای مافيائی مواد مخدر؛ عليه قوتھای اشغالگراوضاع رابرای توده ھای مردم
تاحدی مغشوش کرده است .خاصتا ً درمناطق تحت کنترول ونفوذ آنھا وامکان حرکتھای ملی مستقل
ازطرف آنھا بسيارمحدوداست .وازطرفی دراين شرايط ھرحرکت ومقاومت خودجوش مردم افغانستان
ھم تحت نفوذ وکنترول طالبان وحزب اسالمی گلب الدين وگروه حقانی قرارگرفته وبه نفع آنھا تمام می
شود.وعالوتا ً جنايات ارتشھای اشغالگروحکام دولت مزدوردردھات وشھرھا وباندھای مافيائی مرتبط
به آنھا عليه مردم خاصتا درواليات جنوب و جنوب غربی وشرقی وشمال شرقی کشورھرچه
بيشترزمينه رابرای گسترش نفوذ طالبان وگلب الدين مساعدساخته است .وھريک ازاين گروه ھا تعدادی
نماينده درسطوح باالی دولت مزدوروھوادارانی دررده ھای متوسط دولت نيزدارند .درعمل مالحظه
می شود که باميلياردھا دالری که دولتھای کشورھای امپرياليستی وارتجاعی به دسترس دولت دست
نشانده قرارداده اند بخش اعظم آنھا به غارت رفته و درنھايت يک دولت ضعيف وورشکسته است ،که
بدون وجودقوای اشغالگريک روزھم به حيات اش ادامه داده نمی تواند .نيروھای اپوزيسيون مسلح
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دولت که درحالت جنگ عليه قوتھای اشغالگرودولت مزدوراند تامغزاستخوان ارتجاعی ومزدوربيگانه
وازدشمنان خونخوارمردم افغانستان اند؛ چون ستم وجنايات وتجاوزات قدرتھای اشغالگرودولت
مزدورآنھا درابعاد مختلف برمردم فشاروارد می کند وبطورعام مردم افغانستان دربرابرقدرتھای
اشغالگرنفرت دارندکه ناشی ازتضادملی مردم باقدرتھای امپرياليستی اشغالگراست وازجھتی گروه ھای
انقالبی ومترقی درصحنه مبارزه سياسی ونظامی درجامعه حضورمحسوسی ندارند؛ ازاينروطالبان
وغيره گروه ھا خودرا يگانه نيروی باصطالح مقاومت ملی مردم درشرايط کنونی تبليغ می کنند.
ھمچنين نظربه روابط سابق اين نيروھای ارتجاعی باامپرياليسم امريکا وبه لحاظ ماھيت ايدئولوژيک
سياسی وخصلت طبقاتی آنھا؛ امريکا وناتوھم ھدف سرکوب قطعی ونابودی کامل اين گروه ھاراندارند.
وتالش می کنند تا آنھارابرای شرکت دردولت دست نشانده ترغيب کنند وکما فی السابق آنھارادرخدمت
اھداف شان درافغانستان ومنطقه قراردھند .به ھمين لحاظ دولت امريکا وبرخی ازکشورھای
ناتوازطريق مطبوعات شان طوری وانمود می کنند که طالبان وگلب الدين بحيث يک نيروی نظامی
وسياسی مھم درافغانستان مطرح اند وبايد باآنھا مذاکره کرد وبه تفاھم رسيد .ھمچنين بارھا اين مطلب
ازطريق مطبوعات غربی فاش شده است که برخی ازقوتھای اشغالگرخاصتا ً انگلستان به طالبان اسلحه
ومھمات تحويل داده اند .وپافشاری روی خروج قدرتھای اشغالگرازطرف طالبان وگلب الدين نه ازجنبه
شدت تضادآنھاباامپرياليزم ويابرمبنای احساس وطن دوستی واستقالل طلبی آنھاست که بخاطرسقوط
حريفان شان دردولت کنونی است وباين صورت زمينه برای حاکميت دوبارۀ آنھا درافغانستان مساعد
می گردد .درآنصورت دولت پاکستان)درسايه دولت امريکا وانگلستان( يکبارديگربه اھدافش
درافغانستان وکشورھای آسيای ميانه دست يافته ومانع نفوذ دولت ھند درافغانستان خواھد شد .دولت
پاکستان وگروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی موقعيت نامناسب امريکا وناتوودولت دست نشانده
رادرافغانستان واين منطقه بخوبی درک می کنند ومی دانند که اينھا بحيث قدرتھای اشغالگرموردنفرت
وانزجارمردم افغانستان ومنطقه قراردارند؛ازاينروبرای امتيازگيری بيشتر درسھم ازقدرت دولتی به
جنگ ادامه داده وبرآنھا فشاروارد می کنند.
موضوع ديگراينکه ھم قدرتھای اشغالگرروی منافع شان درافغانستان ومنطقه باھم اختالف وتضاددارند
وھم دولت دست نشانده به لحاظ ترکيب گروھی اش دارای تضادھای زيادی است؛ازاينروتاحال نتوانسته
اند دولت نسبتا ً بااستحکامی ايجادکرده وشرايط راطوری سامان دھند که مردم رادرحداقلی راضی
نگھدارند .امروزمردم ما دربين دوسنگ آسياب آرد می شوند ،ھم ستم وجنايات قوتھای اشعالگرودولت
مزدوروھم ستم وجنايات گروه ھای طالبان وگلب الدين برآنھاوارد می شود .وقدرتھای اشغالگرمردم
راازمترسک طالبلن وگلب الدين می ترسانند تا دولت موجودرابپذيرند.البته اين امکان زيادوجوددارد که
قدرتھای اشغالگربا اين گروه ھابه تفاھم ومصالحه دستيافته وآنھارادرچوکات دولت مزدوردرکنارساير
گروه ھای جنايتکاروقاتل برمردم ما تحميل کنند .قدرتھای امپرياليستی اشغالگرونيروھای متشکلۀ دولت
مزدورنظربه ماھيت طبقاتی وخصلت تضاد بين آنھا ،ھرزمان که منافع آنھا ايجاب نمايد به آشتی
ومصالحه می رسند .واين طبقات خلق ونيروھای مترقی وانقالبی مردمی ھستند که با امپرياليسم
وارتجاع فئودال کمپرادوری تضاد آشتی ناپذيردارد .زمانی مردم مامی توانند خودوکشورخودراازسلطه
وستم امپرياليسم وارتجاع خونخوارنجات داده وحاکم برسرنوشت سياسی خودگردند که باکسب آگاھی
سياسی يک مبارزه انقالبی ومترقی راعليه امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورتحت رھبری نيروھای
انقالبی مردمی به راه اندازند.

يگانه راه نجات واقعی مردم ما مبارزه انقالبی ومترقی است!
مرگ برامپرياليستھای اشغالگرودولت مزدور!
 7اکتوبر 2009
)فعالين جنبش نجاتبخش مردم افغانستان(
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