عمليات بزرگ نظامی »مشترک« درولسوالی مارجه )ھلمند( آغازمرحلۀ
جديدی ازجنايات امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورکرزی عليه خلقھای
مظلوم وبيد فاع افغانستان است.
بتاريخ دوازدھم ماه فبروری  2010ميالدی ارتشھای اشغالگرامريکا وناتوباشتراک ارتش دولت
مزدورعمليات نظامی مشترکی رااززمين وھوابرولسوالی مارجه درواليت ھلمند آغازکردند که
تاامروزده ھا نفرغيرنظامی بقتل رسيده ومجروح شده اند.اين محل درطی مدت طوالنی مستقيما ً
زيرکنترول طالبان قرارداشته است،ازاينرومردم مظلوم آن کمترامکان فرارداشته اند تاخودرا
اززيرآتشبارھای سنگين امريکاوناتوودولت مزدورونيروھای طالبان نجات دھند.ازآنجاييکه اين
ولسوالی پرنفوس است ومردم درميدان جنگ وحشتباری گيرمانده اند ،امکان بروزفاجعه انسانی
بطورھمه جانبه دراين حمله نظامی گسترده قابل پيش بينی است .گفته شده که اين عمليات نظامی عليه
طالبان والقاعده براساس استراتژی جنگی جديد امريکا وناتودرافغانستان ومنطقه آغازشده وحدود پانزده
ھزارنيروی نظامی درآن شرکت دارند .تصورکنيد که دريک منطقه کوچک  15ھزارنيروی جنگی
مجھزباتوپ وتانک وقوای ھوائی دربرابرنيروی نظامی کوچک چند صد نفری طالبان والقاعده که با
شيوه جنگ چريکی عليه اين ارتش بزرگ می جنگند ،به چه منظوری است؟ اين لشکرکشی بيشتربه
منظورسرکوب وترھيب مردم افغانستان است تا بدون چون وچرا سلطه استعماری امريکا وحاکميت
دولت مستعمراتی را پذيرفته وقصد قيام ومقاومت مسلحانه عليه آنھا نکنند .ازجانب ديگردرھمين
عمليات گسترده بيشترين صدمه رامردم اين منطقه متحمل می شوند تا نيروی طالبان والقاعده.
وقرارگفته سخنگوی وزارت دفاع ملی دولت مزدور ،قراراست اين نوع عمليات ھای نظامی سنگين
برای مدت يک ونيم سال درمناطق مختلف کشورانجام شود.
دراين حمالت وحشتبارھزاران تن ازمردم منجمله اطفال وزنان دربدترين شرايط فشارروحی ،ترس
ووحشت قرارگرفته اند .وعالوتا ً مردم مظلوم اين ولسوالی به کمترين امکانات ووسايل ضروری
حياتی مانند داکترودوا وغذا دسترسی ندارند .کتله ھای ازاھالی مارجه ونادعلی که درچند روزبعد
ازاين حمله نظامی موفق بفرارشده اند می گويند که طالبان مانع فرارمردم ازمنطقه می شوند .ھمچنين
طالبان مناطق اطراف شھروقراء اين ولسوالی را بطورگسترده مين گذاری کرده اند واين خود مانع
بزرگی دربرابرفرارمردمان اين محل ايجاد کرده است .وطبق گزارش دولت مزدورتعداد فاميلھای که
ازاين محل فرارکرده اند تا حال به چھارھزارفاميل می رسد.
ھمچنانکه حمله نظامی امريکا وناتو ودولت مزدوربراين منطقه جنايت ضد بشری است ،ھمين عمل
طالبان نيزدرماھيت اش يک جنايت ضد بشری محسوب می شود .توجه کنيد که مردم دراين محل
چگونه قربانی جنايات ارتشھای اشغالگرودولت مزدورونيروھای طالبان می شوند .آنھم که ھردونيروی
وحشی وضدانسانيت کوچکترين توجھی به حيات مردم نداشته وجزئی ترين تعھدی به رعايت قوانين
بين المللی دربرابرغيرنظاميان ندارند .طالبان نيزمردم مظلوم وبی دفاع راعليه ارتشھای
اشغالگرسپربالساخته وازمنازل مسکونی عليه قوای اشغالگرمی جنگند .ونيروھای اشغالگرھم منازل
مردم را بمباران می کنند .ھريک ازدونيروی متخاصم ديگری رامتھم به نقض قوانين بين المللی
دربرابرغيرنظاميان می کند.درحاليکه ھردونيرودرکشتارمردم جزئی ترين ترديدی بخود راه نمی دھند.
ھردوجھت جنگ بفکربھره برداری نظامی وسياسی وتبليغاتی ازاين جنگ بنفع خودشان ھستند .اين فقط
مردم بيدفاع ومظلوم افغانستان خاصتا ً مردمان مناطق جنوب وجنوب غربی وشرقی کشورھستند که
درطی ھشت سال اخيرقربانی خواسته ھاواھداف امپرياليسم امريکا وشرکای ناتواش ودولت
مزدوروگروه ھای طالبان ومتحدين خارجی آنھا عمدتا ً دولت پاکستان شده اند.
موضوع درخورتوجه دراين حمله نظامی سنگين اينست که قبل ازآغازاين حمالت قوماندانھای امريکا
وناتوودولت مزدوربصراحت گفتند که :ھدف ازاين حملۀ بزرگ کشتن طالبان نيست؛ بلکه بيرون راندن
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آنھا ازاين مناطق است تا حاکميت دولت مزدوردراين محالت برقرارشود .واعالم قبلی تاريخ حمالت
نظامی به اين منطقه ھم به ھمين منظورصورت گرفته است .درحاليکه درميدان جنگ ھريک ازطرفين
کوشش می کند تا دشمن خودراغافگيرکرده وبراوضربه وارد کند .اين مطلب بدرستی ماھيت تضاد بين
امپرياليسم ونيروھای ارتجاعی رابنمايش می گذارد .اينھا ولودرجنگ ونزاع شديدی ھم درگيرباشند
بازھم بآسانی می توانند باھم کنارآمده وترک مخاصمت کنند .ھم قوتھای اشغالگروھم دولت مزدوراينرا
پنھان نکرده اند که اعمال اين فشارنظامی سنگين يا نمايش قدرت نظامی به منظوروادارکردن طالبان به
انجام مذاکره وصلح وشرکت دردولت مستعمراتی است .ودرصورت حصول توافق بين اين گروه ھا
وارتشھای اشغالگرودولت مزدور ،نصاب دولت مستعمراتی متشکل ازگروه ھا وعناصرجنايتکاروخاين
به خلق وميھن توسط طالبان وگلب الدين وحقانی تقريبا ً تکميل می شود .زيرا درطی ھشت سال
اخيرھيچ گروه وفردی ازجنايتکاران وآدمکشان وخاينين به خلق وميھن وانقياد طلبان نبوده ونيست که
دراين دولت سھيم نباشد؛ منجمله گروه ھای جھادی ،تکنوکراتھا ،مليشه ھا ،خلقی پرچميھا
وسازائيھا،حزب سوسيال دموکرات)»افغان ملت«(،جناح اکثريت ازحزب اسالمی ،گروھی ازامارت
اسالمی طالبان،روحانيون مرتجع وسايرعناصرارتجاعی ومزدورامپرياليسم .فقط جناحی ازحزب
اسالمی تحت رھبری گلب الدين وبخش بزرگی ازطالبان وگروه حقانی ھستند که عليه قوای
اشغالگرودولت مزدورمی جنگند .وامريکا وناتوتالش دارند تا با تھديد وضربه نظامی اين مزدوران
سابق »آزرده خاطر« را دل آسا کرده ودوباره بخدمت بگيرند.
امارت اسالمی طالبان ،گلب الدين وحقانی تبليغات می کنند که برای بيرون راندن ارتشھای خارجی
وحصول استقالل کشوروآزادی ملی می جنگند .درحاليکه اين نيروھا به لحاظ ماھيت ايدئولوژيک
سياسی وطبقاتی وسابقه حاکميت ارتجاعی وحشتبارومزدوری آنھا به امپرياليسم ودولتھای ارتجاعی
منطقه ،کوچکترين ايده واحساس واقعی وطن خواھی ومردم دوستی ندارند .کارنامه دوران حاکميت
خاينانه وجنايتباراينھا که جزجنايت وتجاوزبرمردم نبوده وصفحۀ سياھی ازتاريخ اين کشورراتشکيل
ميدھد.اين نيروھا ازابتدای پيدايش آنھا به حيث نمايندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوردرنوکری
به امپرياليسم وارتجاع منطقه قرارداشته اند .لذا اينھا درشرايط کنونی ھم برای حاکميت ازدست رفتۀ
شان می جنگند .مردم افغانستان علی الخصوص شھريان کابل ھنوزازرنج وآالم وکابوس جنايات
وتجاوزات ننگين اين گروه ھا وگروه ھای مزدورھم قماش شان رھائی نيافته اند .اين باندھای آ دمکش
مزدوروبرادران جھادی ورفقای خلقی پرچمی ،مليشه ای وسازائی شان درطی سی سال شنيعترين
جنايات رابرمردم ما رواداشته وکشورراويران کردند وھست ونيست مردم و بيت المال وسرمايه ھای
ملی وعامه راغارت کرده اند .ازاينکه اين گروه ھا امروزادعای استقالل طلبی ومردم خواھی مينمايند
شرم آوراست ،وشرم آورترازاين که عده ای بنام تحصيل کرده جنگ اين گروه ھارا عليه ولی نعمتان
ديروزشان »مقاومت ملی« مردم افغانستان می خوانند!
ارسال سی ھزارنيروی جديد امريکائی به افغانستان وانجام حمالت سنگين نظامی برمناطق کوچک
وقتل عام مردم مظلوم ،خودعمق استراتژی واھداف امپرياليسم امريکارادرافغانستان ومنطقه برای مدت
طوالنی آشکارمی سازد .ھشت سال است که مردم افغانستان درزيرآتشبارھای ارتش امريکا وناتو کشته
می شوند وکلبه ھا ومزارع آنھا ويران ونابود می گردد .ولی زمانی که اوباما» صلح طلب« به
قصرسفيد راه پيدا می کند؛ اعالم می نمايد که تطبيق برنامه نظامی امريکا درافغانستان ومنطقه ناکافی
بوده وامريکا بايد باشدت بيشتری عمل کند وخشونت سرمايه رابرمردم اين کشورواين منطقه عريان
ترسازد .چنانچه دولت امريکا بابازبينی به عملکرد ارتش امريکا درافغانستان درطی ھشت سال،
استراتژی جديد نظامی رابه منصه اجراقرارداد واولين عمليات سنگين نظامی ازاين قبيل رادرولسوالی
مارجه دوھفته قبل آغازکرد .ھمچنين درطی يک سال اخيرحمالت ھوائی توسط طيارات جنگی بدون
پيلوت رادرخاک پاکستان ازدياد بخشيده ومردمان آنرابقتل می رساند .به ھمين ترتيب گروه ھای
کوماندوئی امريکا بطورگسترده درخاک پاکستان فعاليت دارند.
امپرياليستھای يانکی درسال  2001ميالدی به بھانه ای » جنگ عليه ترويسم« نقشه ھای استعماری
امپرياليستی شانرا دراين منطقه روی دست گرفته وافغانستان ويران ومردم ستمديده ومجروح آنرا
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اززمين وھوا موردحمالت نظامی وحشيانه قراردادند .ھمچنان که درسال  2003ميالدی بالشکرچند
صدھزارنفری عزم تسخيرشرق ميانه را کردند واولين قربانی آنھا خلق مظلوم عراق بود که درطی
سالھا تحت رژيم جھنمی صدام حسين وحزب "بعث" آن شکنجه شدند ورنج وگرسنگی کشيدند.
امپرياليسم امريکا ومتحد نزديک آن امپرياليسم انگليس حدود يک ميليون ازخلق عراق راوحشيانه
کشتارکردند وبه ھمين تعدادرامعلول ومعيوب وبيش ازسه مليون آنھارامجبوربه فرارکرده
ودرکشورھای ھمجواردردشتھای سوزان دربد ترين شرايط بسرمی برند .وکارنامۀ سياه وننگين ارتش
امريکا درشکنجه ھای وحشيانه زندانيان درزندان ابوغريب دربغداد عمق جنايت وساديسم وحيوان
صفتی ارتش امريکا وخصلت حقيقی اين غول سرمايه داری جھانی رابه نمايش گذاشت.
خلقھای مظلوم وستمديده افغانستان وديگرکشورھای منطقه بايد بيدارشوند وخودراتکان داده وازگرداب
توھم وساده انديشی برآيند وبرای نجات خود ونسلھای آيندۀ خود فکرکنند .مردم افغانستان بايد بيش
ازاين فريب تبليغات ماشين عظيم دروغ پراکنی امپرياليسم بين المللی را نخورند و با وعده ھای چرب
ونرم آنھا ازقبيل » بازسازی ،نوسازی ،رشد وترقی ودموکراسی « بيش ازاين دل خوش نکنند .اينھا
ھمه دروغ وترفند ونيرنگ است .تازمانيکه مردم افغانستان ومردمان کشورھای منطقه خاصتا ًآن
روشنفکرانی که خودرا بخشی ازمردم دانسته ومی خواھند که برای مردم خود خدمت کنند ،خودرا
ازھاله ای جھل وبی تفاوتی بيرون نکشند وعميق فکرنکنند که مردم ما درچه شرايط جھنمی زندگی
می کنند وکدام طبقات وچگونه افراد ونيروھای برآنھا حاکميت وستم وجنايت وتجاوزمی کنند
وامپراليستھای خارجی چگونه بااتکاء برھمين طبقات وگروه ھای ارتجاعی ومزدورمردم
رابزنجيرکشيده اند؛ وتاندانند که راه نجات کدام است ،وضع برھمين منوال خواھد بود.
مردم بايد بانديشند که چگونه دولتھای امپرياليستی وارتجاعی کشورشان رابه اشغال نظامی درآورده
وخود آنھارابه سلطه استعماری کشيده اند .ودولتی که بعد ازتوطئه امپرياليستی درشھر"بن" آلمان
تشکيل شد؛ چه گروه ھا وافرادی برآنھا دوباره حاکم شدند ودرطی ھشت سال اخيربرآنھا چگونه
رفتارکرده اند؟ مردم افغانستان يک بارازخود بپرسند که ھمين گروه ھای خلقی پرچمی ،سازائی،
جھادی ،مليشه ای ،طالبی وغيره گروه ھا وافراد خاين به خلق وميھن وجانيان ضدبشريت درطی سه
دھه اخيرباآنھا وپدران ومادران وخواھران آنھا چه کرده اند؟ سرنوشت آنھارابه کجا کشانده اند؟
چرادرکشوری مانند افغانستان که ھفتاد درصد مردم آن به زراعت وباغداری ومالداری مشغول اند
دوثلث نفوس آن درفقرشديدی گرفتاراند؟ فقط چند ده ھزارنفرازفاميل ھای طبقات باالی جامعه مانند
فئودالھا ،تاجران دالل ،کارخانه داران ،قاچاقبران وکاله برداران ،قوماندانھا ،داللھای اسلحه وزمين،
غاصبان اراضی مردم وعامه ،جاسوسان ،مامورين عالی رتبه دولت مزدوروصاحبان حدود
دوھزار)ان جی او( که مالک دارائيھای بزرگ شده وازھرنازونعمتی برخوردارھستند .وچند صد
ھزارنفرھم ازطبقه متوسط واقشارباالئی خرده بورژوازی وزمين داران متوسط ھم سطح زندگی باالی
دارند .وباقی چند ميليون نفربه سويه ھای مختلف فقط زندگی بخورونميری دارند .درکدام سرک وکوچه
وپس کوچه اين کشوراست که زن وطفل وياپيرمرد وپيرزال وجوان معيوبی دست به گدائی درازنکرده
است؟ صدھا ھزارکودک ونوجوانی که به شاقه ترين کارھا مجبورساخته شده اند .حدود يک ميليون نفر
مردان وزنان معتاد مواد مخدراند ،ايدزوانواع ديگرامراض مکروبی به سرعت شيوع پيدا می کند؛
اينھا موضوعات تکان دھنده ای ديگری ھستند .عاملين اين ھمه جنايات واجحاف وستم وبيدادگری،
فقروبدبختی ورنج واندوه اين کتله ھای ميليونی مشخص ھستند؛ دولتھای گذشته ودولت کنونی اين
نمايندگان طبقات حاکم فئودال وتاجروباداران امپرياليستھا آنھا ھستند.ودرطول صدھاسال ھمين طبقات
ارتجاعی وقدرتھای خارجی سلطه گروغارتگر ،حاصل دسترنج وعرق ريزی توده ھای دھقانان
وکارگروسايرزحمتکشان راتصاحب کرده اند .ونسل درنسل آنھا ازگرده توده ھای مردم به نازونعمت
زندگی کرده وبرآنھا حکم رانده اند.تاريخ سی سال اخيرکشورشاھد تکان دھند ترين جنايات و تجاوزات
شرم آوری است که توسط رژيم مزدورخلقی وپرچمی ھا ،جھادی ھا ،طالبان ودولت مزدورکرزی
وامپرياليستھا ودولتھای ارتجاعی اين گروه ھای جنايتکارومزدور ،برمردم مظلوم اين سرزمين
صورت گرفته است.
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غيرازافرادتحصيل کرده ای که مربوط به باندھای جنايتکارفوق الذکردرداخل وخارج کشورھستند؛
ھمين اکنون ھزاران تن ازتحصيل کرده ھا درداخل وخارج کشورموجوداند که بخشی ازآنھا ازقبل
امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورو»موسسات غيردولتی« فقط بفکرساختن زندگی شخصی خود
ھستند .اينھا به کتله ھای مردم گرسنه وبه رمق رسيده کشورمنحيث فلک زده ھای می بينند که» دست
تقدير« خواسته تاچنين باشند!بخش ديگرازاين تحصيل کرده ھا ويااگربشود آنھاراروشنفکرخطاب کرد
درخارج وداخل کشورزندگی می کنند؛ اگرچه اينھا گاھی درموردسرنوشت توده ھای مردم که بااين
مصايب ھولناک گرفتاراند آه وافسوسی می کشند واحساسات زودگذری نشان می دھند اما ديگرھيچ.
ولی دراينجا سخن متوجه آن بخش ازتحصيل کرده ھا و»روشنفکران« است که روزی سنگ دفاع
ازمنافع توده ھای مردم رابه سينه می زدند؛ درحاليکه چندھزارازروشنفکران مبارزمردمی توسط
باندھای جنايتکارومزدورسوسيال امپرياليسم جنايتکارانه بقتل رسيدند ويادرزندانھا شکنجه شدند،
وصدھاتن ديگردرجبھات جنگ ضد سوسيال امپرياليسم ورژيم مزدوردرپاکستان ودرداخل کشورتوسط
باندھای » اخوان« ترورشدند .ليکن اينھا چه درداخل وچه درخارج کشوربيک حالت بی تفاوتی نظاره
گراوضاع ھستند .وتعدادی ازاين »روشنفکران« درميدان انقياد و تسليم طلبی ملی وطبقاتی وخدمت
گزاری به استعماروامپرياليسم سعی می کنند تاگوی سبقت راازحريفان خلقی پرچمی وسازائی شان
بربايند.
بگونه اختصار :برای نجات مردم افغانستان بيک جنبش وسيع مردمی نيازاست .اين جنبش رافقط
روشنفکران وافعا ً مردمی ومبارزمی توانند ايجاد کنند .جنبشی که آنراخط روشن انقالبی پرولتری
رھبری کنند .درآن صورت است که ميتوانيم انديشه ھای سياسی علمی وانقالبی رابه توده ھای مردم
انتقال داده وآنھارابيداروآگاه سازيم .شرط اول مبارزه انقالبی مردمی کسب آگاھی سياسی است وشرط
دوم ايجاد تشکل انقالبی است که توسط آگاه ترين ،صادق ترين وازخودگذرترين روشنفکران انقالبی
رھبری شود .وبرمبنای ھمين آگاھی وتشکل است که ميتوانيم توده ھای مردم رابرای مبارزه عليه
امپرياليسم وارتجاع بسيج کنيم.

استراتژی غارتگرانه امريکا درافغانستان ومنطقه و پيچيد گی اوضاع سياسی نظامی :
 -1مرور کوتاھی به تاريخ مقاومت ھای مردم افغانستان عليه تھاجم وسلطۀ استعماری قدرتھای
جھانخوار :
افغانستان کنونی تاريخ کھن دارد ودرطول تاريخ وجودی اش بنابرموقعيت جغرافيائی سياسی حساس
آن درقاره آسيا وھمچنين به لحاظ کيفيت حاصل خيزی سرزمين آن ورشد وترقی زراعت وآبياری،رشد
صنايع دستی ،انکشاف مالداری وگسترش تمدن وشھرنشينی درطی قرنھا وھزاره ھای گذشته ،حرص
وآزقبايل باديه نشين وقدرتھای توسعه طلب وسلطه جوراتحريک کرده وبارباراين سرزين راوحشيانه
موردھجوم قرارداده وغارت وتاراج کرده اند".حمله کورش)ازسلسله ھخامنشی( درسال  539قبل
ازميالد؛ حمله اسکندرمقدونی درسال  330قبل ازميالد؛ حمالت ساسانيان ايران درقرن 3ميالدی؛ حمله
ھيتاليان درقرن  5ميالدی؛ حمالت اعراب باديه نشين وتشنه ثروت ومال درزيرلوای»تبليغ« دين اسالم
درسال  661ميالدی؛ حمالت ترکان غزدرقرن  12ميالدی؛ حمالت مغولھا درقرن  13ميالدی؛ حمالت
تيمورلنگ ازاواخرقرن  14تااوايل قرن  16ميالدی و بعد تجزيه افغانستان ميان قوتھای ازبکان شيبانی
وصفويان ايران ومغوالن ھند) از 1709-1507ميالدی( .درھمه اين دوره ھا مھاجمين وسلطه گران
وتوسعه طلبان بارباربه اين سرزمين ھجوم آورده ووحشت وغارتگريھا کردند وجنايات سھمگينی رابر
مردمان آن رواداشته وويرانيھای مدھشی رابوجود آورده وھمه دست آوردھای مادی ومعنوی توده
ھای مردم رانابود کرده اند.
ھمچنان دردوره تسلط اعراب واسالم ،اين سرزمين گاھی با ايران وسرزمينھای آسيای ميانه ،
کشورواحدی راتشکيل ميداد؛ مانند دوره حکومت عياران سيستان) قرن نھم ميالدی( ،دردوره سامانی
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)قرن دھم ميالدی( ،دردوره غزنويان)قرن يازدھم ميالدی( ،دردوره غوريان) قرن  12و 13ميالدی( ،
دردوره تيموريان ھرا ت )قرن  15ميالدی( ودردوره صفويان) قرن  16و 17ميالدی(}تاريخ غبار
جلد اول{".
درآخردھه چھارم قرن نوزدھم استعمارگران بريتانيائی عزم تسخيراين سرزمين راکردند وسوسيال
امپرياليسم شوروی درسال  1979اين کشورراموردحمله نظامی قرارداده ومردم ما به سلطه استعماری
اش درآورد.ودرسال  2001ميالدی اين کشورويران شده واين مردم بالکشيده ومظلوم
بارديگردرزيرچکمه ھای ارتشھای ابرقدرت امپرياليستی امريکا وکشورھای عضوناتو قرارگرفت.
تاريخ گواه است که مردمان اين سرزمين دربخش اعظم تاريخ آن درحال جنگ ومقاومت عليه
مھاجمين ،توسعه طلبان واستعمارگران وامپرياليستھای غرب وشرق بوده ومردمان اين خطه باستانی
کارنامۀ درخشانی ازمقاومت ومبارزه دليرانه عليه سلطه گران خارجی وحکام بومی دارند .
بانگاھی به کارنامۀ مقاومتھای ملی مردم افغانستان عليه استعمارگران انگليسی وروسی ودولتھای دست
نشانده آنھا دربيش ازيک ونيم قرن اخير ،ديده می شود که درھمه اين مقاومتھا توده ھای دھقان وساير
زحمتکشان نيروی عمده بوده اند .دردوران تھاجم ارتش استعمارگرانگليس توده ھای مردم تحت
رھنمائی رھبران ملی شان که اکثراً ازبين ھمين مردم برخاسته بودند وعده ای ازدھقانان مرفه
وزمينداران متوسط وروحانيون ميھن دوست بودند که صادقانه درجنبشھای مقاومت ملی سھم می
گرفتند وعده ای ازآنھا ازجمله رھبران اين مقاومتھا بوده اند .درجنگ ومقاومت ضدرژيم مزدورخلقی
پرچمی ھا درسال  1357خورشيدی بعد ازقيامھا وشورشھا ھسته ھای مقاومت توسط مردم شکل گرفت
وتوسعه يافت .ودرزمان تھاجم نظامی سوسيال امپرياليستھای روسی درسال  1358جنگ ومقاومت
درسراسرکشورگسترش يافت .چند ماه بعد ازکودتای ننگين ثورسال  1357خورشيدی شدت ستم
واستبداد وفاشيسم رژيم خلقی پرچمی ھا باعث قيامھای خونين خودجوش توده ھای مردم درسال1357
درمناطقی ازکشورگرديد؛ مانند قيام دره صوف درواليت سمنگان وقيام مردم واليت ھرات وواليت
بادغيس درماه حوت سال  1357وھمچنان قيام نظامی غند اسماردرسال  1358وقيام وتظاھرات سوم
حوت  1358درشھرکابل وشورشھا وقيام ھای ديگر.
دردوران دوجنگ مردم افغانستان باانگليسھا رھبران مقاومت مردم ازبين خود آنھا برخاسته بودند
وبدون وابستگی به کدام کشورونيروی خارجی جنگ ومقاوت راعليه دشمنان ميھن ومردم به
منظورکسب استقالل وآزادی ملی به پيش بردند .ودرجنگ سوم افغان وانگليس پادشاه امان ﷲ خان
باروحيه استقالل طلبی وترقيخواھی دررھبری جنگ مقاومت مردم عليه ارتش انگليس قرارداشت.
ودراين جنگ بود که مردم افغانستان استقالل سياسی کشورخودرابزورشمشيرازاستعماگران انگليس
حاصل کردند ).البته دربارۀ خطاھا وانحرافات جدی اين پادشاه درشرايط جنگ سوم افغانھا باانگليسھا
که برمبنای خصلت طبقاتی اش صورت گرفت ،ماقبالً درنوشته ھای ديگری به تفصيل صحبت کرده
ايم ودراينجاازتفصيل بيشتردراين باره صرف نظرمی نمايم(.
به شھادت تاريخ مقاومتھای مردم افغانستان ،درزمان دوجنگ اول ودوم افغان وانگليس ،ھرگاه مردم
فريب عناصری ازطبقات فئودال وخوانين راخوردند وآنھارابرھبری شان برگزيدند؛ ديده شد که اين
عناصربجای ادامه مقاومت ومبارزه ،به مردم وميھن خيانت کرده وبه خاطررسيدن بقدرت دولتی به
دشمن تسليم شدند ومقاومت ھای خونين مردم رابه شکست کشاندند که ازجملۀ آنھا ميتوان )اميردوست
محمدخان وعبدا لرحمان خان( را نام گرفت .ودرجنگ ومقاومت عليه رژيم مزدوروسوسيال امپرياليسم
شوروی نيزعناصرخودفروخته وضد مردم )بنام تنظيمھا واحزاب اسالمی( توسط دولتھای خارجی
عمدتا ً پاکستان وايران وعربستان وامپرياليسم امريکا وسايرامپرياليستھای غربی سازمان داده شده
وتسليح وتمويل شدند وبرجنگ ومقاومت خودجوش توده ھای مردم تحميل گرديدند .و ديده شد که اين
گروه ھای ارتجاعی و مزدوربنا برماھيت وخصلت ضد ملی وضد مردمی شان ،سعی کردن تاباحمالت
قاتالنه عليه نيروھای انقالبی مردمی ونيروھای واقعا ً آزاديخواه درجبھات جنگ ،جنگ ومقاومت مردم
را ازرھبری انقالبی ومترقی محروم سازند .اين نيروھا بعد ازتسلط ھمه جانبه برجنگ ،دست آوردھای
جنگ ملی وعادالنه مردم رابا آنھمه قربانی وفداکاری درجھت تامين منافع خود وباداران شان
5

موردمعامله قراردادند .بعد ازآن مردم ما باپوست وگوشت واستخوان شان درد وعذاب خيانتھا وجنايات
اين گروه ھا رااحساس کردند .وسی سال است که خيانت وجنايت وستم آنھا عليه مردم وميھن ادامه
دارد.ھمين گروه ھای خاين وجنايت پيشه باباندھای جنايتکارخلقی پرچمی وسايرگروه ھا
وعناصرمزدوروخاين به خلق وميھن دردولت مستعمراتی به رياست کرزی مزدور جمع شده اند وتحت
رھبری امپرياليستھای امريکائی واروپائی به کشتارمردم ادامه می دھند.
درافغانستان درھمه دوره ھا درمبارزات ملی وميھنی نقش بالقوه وبالفعل توده ھای مردم) دھقانان،
کارگران ،پيشه وران ،کسبه کاران  ،مزدورکاران ،روشنفکران مردمی( عمده بوده وعناصرروشن بين
وروحانيون وطن پرست وعناصری ھم ازطبقات ديگرکه احساس ميھن دوستی وآزادی خواھی داشته
اند دراين مبارزات ملی درکنارمردم قرارگرفته اند .جنگ ومقاومت عليه دولت مزدورواشغالگران
روسی به گونه خود جوش آغازشد ونيروھای ارتجاعی رھبری آنرابدست گرفتند .ليکن آن جنگ به
لحاظ ماھيت وخصلت آن ملی واستقالل طلبانه بود .وتحميل رھبری نيروھای ارتجاعی اسالمی برآن
وبه شکست کشاندن آن ،وجھه ملی وعادالنه آنرا نمی زدايد .ليکن ھيچ يک ازاين تنظيمھا ورھبران آن
برای استقالل کشورو آزادی ملی وحاکميت مردم نمی جنگيدند ونه ھم بآن باورداشتند .زيرا يک فرد
ويايک گروه سياسی زمانی می تواند ادعا کند که ملی است حد اقل بايد ضدامپرياليست وضدارتجاع
بوده واينرا درنظروعمل ثابت سازد.
دولت اسالمی تحت رھبری گروه ھای جھادی منجمله حزب اسالمی گلب الدين وگروه حقانی وخلقی
پرچميھا ومليشه ھای دوستم وملک توسط گروه ارتجاعی رقيب شان ،طالبان سرنگون گرديد .وبعد
ازواقعه  11سپتمبر 2001ميالدی طالبان توسط حامی آن امپرياليسم امريکا ازقدرت ساقط شد .ليکن
دوسال بعد ازسقوط دولت طالبان وتشکيل دولت مستعمراتی درکابل ،دولتھای امريکا وناتو وخادمان
آنھا ھمواره ازاشتباھات شان درکنفرانس"بن" يادآوری مينمايند که چرا اعضای امارت اسالمی طالبان
راکماکان دردولت دست نشانده جای ندادند.اين خود که بيانگراين اصل است که بين امپرياليسم وطبقات
فئودال وکمپرادوروگروه ھا واقشارارتجاعی ديگرتضاد غيرقابل حلی وجود ندارد .خصلت تضاد آنھا
چنين است که اگرگاھی تضاد بين آنھا برسرمنافع شان چنان حاد گردد که به جنگ مسلحانه بکشد؛
بازھم زمانی که منافع آنھا ايجاب کند باھم کنارمی آيند و» صلح« می کنند ومتحداً خلقھا وملل رامورد
ستم واستثمارقرارمی دھند .اکنون ھم دولت امريکا وناتو وھم دولت مزدورکرزی تالش دارند که راه
حلی برای آشتی باگروه ھای طالبان ،گلب الدين وحقانی پيداکنند .درشرايط کنونی مشکل امريکا وناتو
ودولت مزدوراينست که طالبان با استفاده ازوضعيت بوجود آمده درکشورتوسط اشغالگران وحاکميت
مستعمراتی به لحاظ مورالی دروضعيت مناسب تری قراردارند .اما طالبان ودولت پاکستان به سھمی که
امريکا وناتو برای آنھا دردولت قايل اند قناعت ندارند .آنھا می خواھند که اھرمھای مھم قدرت دولتی
ويا کالً حاکميت دولتی درقبضه آنھاباشد وسلطه ونفوذ دولت پاکستان ھم بردولت تامين گردد .زيرادولت
پاکستان وطالبان بحضورگسترد؛ گروه ھای ائتالف شمال دردولت کنونی ونفوذ دولت ھند درافغانستان
وبرخی ازتکنوکراتھا شديداً مخالف اند .وبھانه ای که)خروج نيروھای نظامی خارجی را منحيث پيش
شرط مطرح می کنند( باين خاطراست که آنھا بدون حمايت قوتھای خارجی وباکمک دولت پاکستان
وگروه ھای القاعده وطالبان پاکستانی ،ميتوانند دولت پوشالی را سقوط دھند .اين موضوع ھدف اصلی
طالبان وحزب اسالمی ودولت پاکستان را تشکيل می دھد ومسايل ديگربرای آنھا فرعی است.
مردم افغانستان بعد ازوقوع کودتای  7ثور 1357درطی دوونيم دھه  ،ازشدت وحشت وجنايت
وتجاوزوستم گروه ھای مزدوروقدرتھای امپرياليستی وارتجاعی منطقه ودرد ورنج واندوه
وفقروبيچارگی ودربدری وتوھين وتحقيرناشی ازآنھا ،به ستوه آمده وبرمق رسيده بودند؛ ازاينرو تحت
تاثيرتبليغات امپرياليستھا اغواشده وساده انگارانه تصورکردند که امريکا وناتوواقعا ً برای »نجات«
آنھاازشرحکومت قرون وسطائی طالبان و»بازسازی کشوروبھبود زندگی آنھا وآوردن امنيت وآرامی«
آمده اند .مردم بارديگرخود را تحت فشارستم واستبداد وتجاوزات وانواع جنايت وفساد قدرتھای
اشغالگرودولت مزدوريافتند .ازآن ھمواره ببعد صدای اعتراضات مردم بلند شده وخشم ونفرت خودرابه
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شيوه ھا واشکال مختلف ابرازنموده اند .ھرقدرازعمراين سلطه استعماری ودولت مستعمراتی می
گذرمردم به ماھيت آن بيشترپی بردند.
گروه طالبان به کمک گروه القاعده ،گروه ھای اسالمی ازترکستان چين ،چچين ،ازبکستان وطالبان
پاکستانی وکمک ھمه جانبه ) آی اس آی( دولت پاکستان جنگ راعليه نيروھای اشغالگرودولت دست
نشانده آنھا آغازکردند .باين صورت انگيزه آغازجنگ اين گروه ھا منحيث مدافع منافع طبقات ارتجاعی
فئوداليسم وکمپرادوريسم وامپرياليسم ودولت پاکستان نه استقالل طلبی وآزادی خواھی است که اعاده
تاج وتخت ازدست رفتۀ شان است .گروه طالبان وگلب الدين وحقانی ازکمک وحمايت ھمه جانبه
ارتجاع قدرتمند منطقه) دولت پاکستان واحزاب اسالمی( وھم ازکمک دولت ايران ونھادھای ارتجاعی
عرب وسايرکشورھای اسالمی بھره مندھستند .اينھا ھمين قدر »ضداستعماروامپرياليست« اند که
دوباره بقدرت برسند وافغانستان راتحت الحمايه پاکستان ووابسته امپرياليسم بارديگربه جھنمی
بدترازجھنم کنونی برای مردم افغانستان مبدل سازند .اگربه عملياتھای نظامی اينھا درطی چندين سال
توجه شود ،اينھا ازھيچگونه قساوت ووحشتی عليه مردم بيدفاع ومظلوم روی گردان نبوده ونيستند.
موضوع رافعالً درھمين سطح مطرح می کنيم :درافغانستان ھربارکه توده ھای مردم شورش ومقاومتی
راعليه حکام جابروستمگرداخلی وياعليه تجاوزومداخله نظامی امپرياليستھای خارجی آغازکرده اند،
انگيزه وھدف آنھا مشخص بوده وآن دفع سلطه امپرياليسم وسرنگونی دولت مزدورآنھا بوده
است.بعبارت ديگرشعارعمده آنھا برمبنای منافع ملی)استقالل ،آزادی وحاکميت ملی( بوده است .درطی
ھشت سال آخرباھجوم نظامی امريکا وناتوبرافغانستان طبقات ارتجاعی فئودال وتاجران
کمپرادورونمايندگان آنھا ،روحانيون مرتجع متنفذ ،بخش بزرگ تاجران وصنايع ملی ،اقشارمرفه خرده
بورژوازی وقماشھای مختلف روشنفکران انقياد طلب،تسليم قدرتھای امپرياليستی شده ودرعرصه ھای
مختلف دردولت مزدور" ،موسسات غيردولتی" وشرکتھای »خدمات امنيتی« به خدمت آنھا درآمده اند.
باقی مردم افغانستان وھمه افراد وگروه ھای مترقی وآزادی خواه دربرابرسلطه امپرياليستھا وحاکميت
استعماری آنھا به شدت ناراض ومنزجرھستند وبه اشکال مختلف عليه آنھا اعتراض می کنند .گروه ھا
وافراد انقالبی ومترقی عليه قدرتھای امپرياليستی اشغالگرواستعمارگرونوکران بومی آنھا ازطرق
ووسايل مختلف مبارزات افشاگرانه راعليه آنھا به پيش می برند .اما بنابرداليل معين) ضعف گروه ھای
انقالبی ومترقی ونيروھای واقعا ً ميھن پرست ودموکرات( ھنوزمقاومت ملی مترقی مسلحانه عليه
قدرتھای اشغالگرودولت مزدورآغازنشده است .وجنگ کنونی که بوسيلۀ امارت اسالمی طالبان وحزب
اسالمی گلب الدين وگروه حقانی ومتحدين خارجی آنھاعليه قوتھای اشغالگرودولت کرزی جريان دارد
برمبنای منافع طبقاتی وگروھی خودشان است.
 -2ماھيت جنگ طالبان ونقش گروه ھای اسالمی ديگرو دولت پاکستان درآن :
طوريکه قبالً تذکريافت اين گروه ھای ارتجاعی دشمن مردم وميھن که درغياب يک نيروی
مردمی
مبارزانقالبی
،جنگ عليه قوتھای اشغالگرودولت مزدوررا بخاطررسيدن به اھداف گروھی وطبقاتی خود وحاميان
پاکستانی شان به پيش می برند ،آنرا » مقاومت ملی« مردم افغانستان می نامند .وزمينه ھا وشرايطی
که اين نيروھای قرون وسطائی توانسته اند ازآن نفع برده وچندين ولسوالی رادرکنترول شان درآورند
ازاين قراراست :وضعيت اشغال نظامی وسلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی برکشوروکشتارمردم
بيدفاع توسط ارتشھای اشغالگر ،تھديد وتوھين وتحقيرمردم خاصتا ً درواليات جنوب غربی وشرقی
کشور ،دستگيری وزندانی افراد بيگناه واعمال شکنجه ھای وحشيانه وغيرانسانی درزندان ھای
بگرامی وگوانتانامو»بجرم« ارتباط ويا ھمکاری با طالبان والقاعده ،اعمال فشارحکام دولت
مزدوروفساد اداری وبی قانونی گسترده درادارات دولتی ،مظالم واخاذی گروه ھای مسلح جانی
وسرقتھای مسلحانه توسط آنھا ،تجاوزات ناموسی واختطافھا ناامنی گسترده وعدم مصئونيت جانی
ومالی مردم وعمدتا ً موجوديت روحيه ضد اشغال واستعماردرمردم ونفرت وانزجارآنھا دربرابرقوتھای
اشغالگرودولت مزدورومسايل ديگر .ليکن درمناطقی که اکنون زيرکنترول طالبان وگروه ھای حزب
اسالمی وحقانی قراردارند؛ توده ھای مردم ستم ديده وجان به لب رسيده نه ازروی رغبت وداوطلبانه
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نفوذ وحاکميت طالبان وحزب اسالمی وگروه حقانی را پذيرفته اند که درواقع مردم اين محالت دربين
ً
وجبرابه حاکميت آنھا تن درداده اند .ارتشھای جنايتکار بيگانه که قريه
»بدوبدتر« يکی را انتخاب کرده
ھا ومحافل عروسی ،مراسم تدفين واجتماعات وکاروانھای مسافرتی مردم را بم باران می کنند وده ھا
وصدھا نفررا بقتل می رسانند ومعيوب می کنند ،برمردم وحشت روامی دارندو بدون اجازه درھنگام
شب وروزبه خانه ھای آنھا ھجوم می برند  ،با خشونت وشيوه ھای خالف نورمھای اخالقی پذيرفته
شدۀ مردم بازنان واطفال برخوردمی کنند ،مردان رادرپيش روی زن واوالد وپدرومادرآنھا مورد بی
حرمتی ودشنام ولت وکوب قرارمی دھند ،زنھاراجستجوی بدنی می کنند ،به بھانه پيداکردن سالح
ومھمات ھمه اسباب خانه رابرھم می زنند وبخشھای ازاتاقھارابه بھانه جستجوی سالح ومواد منفجره
تخريب می کنند .به ھمين صورت مامورين دولت نيزدرسايه ارشتھای باداران شان برمردم بطورھمه
جانبه ستم ووحشت روامی دارند؛ دولت کوچکترين توجھی به فقروبيچارگی ومصايب اجتماعی آنھا
ندارد ،قطعه زمين زيرکشت خشخاش آنھارا که درواقع درشرايط کم آبی وبی کاری تامين مصارف
بخورونميرچندين ماه آنھاراتشکيل ميدھد توسط نيروھای دولت مزدورباخشونت ازبين برده شده وبدين
وسيله ھزاران فاميل دھقان کمزمين راگرسنه ودربدررھا می کنند .ھمچنين ده ھا موردديگرازمظالم
وستم وبی غوری مامورين دولت دربرابردادخواھی آنھا وازاين قبيل مسايل وجود دارد .آيا مردم اين
مناطق باآنکه دردوران حکومتھای گروه طالبان وگلب الدين وحقانی ازستم ومظالم آنھا شديداً
متاثرومتضررشده اند ،ميتوانند جزاين انتخابی داشته باشند؟ درحاليکه بالمقابل طالبان به آنھا اجازه می
دھند که خشخاش کشت کنند ومحصول آنرابردارند ،مزدورکاران می توانند دروقت جمع آوری
حاصالت ترياک درمزارع ترياک کارکنند ،منافع فئودالھا وخوانين وزمينداران متوسط تامين است
وھمه ازفروش ترياک بيش ازپيش ثرومت مند شده اند ،قاچاقبران می توانند تجارت وقاچاق مواد
مخدررا بااطمينان خاطرانجام دھند وساالنه ده ھا ميليون دالرکمائی کنند؛ ھمچنين طالبان مانند دوران
حکومت شان مسايل حقوقی وقضائی بين مردم را به سرعت »حل وفصل« شرعی می کنند .وھيچ کس
ازترس و وحشت نوع جزاھای شرعی طالبان جرئت اعتراض به فيصله ھای محاکم طالبان راندارد؛
امنيت درمناطق تحت کنترول طالبان تامين است)"البته امنيت نوع طالبانی" که برخی آنراامنيت
قبرستانی می نامند( وازاين قبيل.ازجھت ديگربرخالف مردمان شھرنشين که دردوران حکومت طالبان
ازناحيه رفتن زنان به اداره وشرکت درفعاليتھای توليدی ،رفتن دختران به مکتب وفاکولته،استفاده
ازتلويزيون وراديووسينما،روزنامه؛ آوازخوانی زنان درراديووتلويزيون وموضوع مھم تحميل حجاب
اسالمی برزنان وادای نمازوروزه جبری وريش ماندن اجباری وپوشيدن نوع لباس زنان و مردان
وغيره مسايل به شدت تحت فشارومضيقه وتھديد حکومت طالبان قرارداشتند؛ ولی مردم دھات اين
مشکالت راازطرف حکومت طالبان نداشتند ويا کمترداشتند).ناگفته نماند که اگرازتايپ وراديوی
دھقانی صدای موسيقی بلند می شد ازطرف طالبان مستوجب جزا می گرديد( .بھرحال مردم بطورنسبی
دردھات خاصتا ً درمناطق پشتون نشين خاطرات چندان بدی ازاين جھات ندارند .ھمچنين درآن وقت
برخورد حکام ومامورين امنيتی حکومت طالبان درمناطق پشتون نشين تامناطق غيرپشتون نشين بشدت
متفاوت بود .ودرزمان حاکميت طالبان ستم ملی شئونيستی به شکل فاشيستی آن برمردمان مليتھای
غيرپشتون اعمال می گرديد .بعالوه اعمال ستم طبقاتی وستم برزنان وستم مذھبی براقليتھای مذھبی
واھل ھنود وسک کشوربطورخشن اعمال می شد .واکنون دراين مناطق که طالبان نفوذ وحکومت دارند
مردم ازناحيه اعمال ستم ملی شئونيستی ازطرف حکومات کوچک محلی طالبان مشکلی ندارند .البته
ستم طبقاتی وستم مذھبی وستم برزنان به شيوۀ قرون وسطائی آن اعمال می شود .موضوع ديگرمردم
درروستاھای کشوردرطول قرنھا تحت سلطه طبقاتی فئوداالن وخوانين ونفوذ دين ومذھب وفرھنگ
فئودالی قرارداشته وجبراًبه آن خوی گرفته اند .دردھات اکثريت قاطع مردم بدون اعمال فشارمحتسب
به نمازوروزه وسايرمسايل شرعی وداشتن ريش حداکثرپای بند بودند وھستند وازاين ناحيه ھم
درگذشته مشکلی باحکومت طالبان نداشته واکنون ھم ندارند.وازھمه مھمتراينکه دروجود طالبان
ارتشھای اشغالگردرکوچه وبازارآنھا رفت وآمدکرده نمی توانند وازآزاروتوھين وتحقيرآنھا بی غم
ھستند} .بالمقابل طالبان منافع اقتصادی خودراازاين مناطق ازدرک گرفتن ذکات وعشرتوليدات
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زراعتی )که ازتوليد ترياک ساالنه مبلغ کالنی رانصيب می شوند( تامين می کنند؛ ھمچنين کمک پولی
معامله گران مواد مخدردراين مناطق برای طالبان وحزب اسالمی وگروه حقانی ساالنه قابل مالحظه
است {.اينھا مسايلی ھستند که مردم دربرابرحضورطالبان دراين مناطق عکس العملی نشان نمی دھند
ويانمی توانند نشان بدھند .ازطرفی دراين مناطق روابط قبيله ای ،طايفه ای وقومی ومليتی بين کتله
ھای مردم وفئودالھا وخوانين وروسای قبايل وروحانيون وآخوندھا موجود است و به شدت عمل می
کند .چون طبقات غنی وروحانيون به جھت منافع وھم مليت بودن ،حامی طالبان وحزب اسالمی
وحقانی ھستند بالتبع مردم ھم باوجود احساس فشارازناحيه طالبان که بدون شک وجوددارد وگاھی ھم
به شدت وجود دارد ،نمی توانند اعتراضی عليه سلطه وحاکميت طالبان بنمايند .موضوع ديگرچون
سالھاست که طالبان دراين مناطق نفوذ دارند وتقريبًااکثريت نسل جوان اين مناطق تحت اثرتفکرطالبان
بزرگ شده اند.حتی زمانيکه اينھا درپاکستان مھاجربودند اکثراين مردم تحت نفوذھمين تفکرقرارداشته
اند .ازاينروطالبان به آسانی ميتوانند ازبين آنھا افرادی را منحيث سربازاستخدام کنند .ونيزفقروبيکاری
عامل مھم ديگری است که دراين زمينه عمل می کند وتعدادی ازجوانان بامعاش حد اقل ماھانه دوصد
تا سه صد دالربه استخدام طالبان درمی آيند .عده ای خدمت به ارتش طالبان را برخدمت درارتش
وپوليس دولت کرزی ترجيح می دھند .زيرااگرزنده بمانند ازمعاش مناسب بھره مند می شوند
واگرکشته شوند»شھيد« محسوب شده و»فردوس برين« درانتظارآنھاست .اين زمينه برای طالبان
دراردوگاه ھای مھاجرين افغان ومدارس دينی درپاکستان وازمناطق تحت کنترول شان درداخل
کشورنيزميسراست تا افرادی را به ذرايع وحيل گوناگون وتطميع وتوجيھات دينی وشرعی »راضی«
وواداربه عمليات ھای انتحاری کنند .درھمين موردھم عوامل مختلفی عمدتا ً جھالت ،فقروبيکاری
وانگيزه رفتن به »شھادت« عمل می کند  .زيرافردی که حاضرمی شود تابم رابخود بسته کرده ويا
وسيله بم گذاری شده را اباخودانفجاردھد ،ابتدا بعنوان تشويق واطمينان مبلغ ھنگفتی رابه وی می دھند
وبعد ازکشته شدن ھم مبلغی را به فاميل او اھداء می کنند .اين افراد عمدتا ً ازبين کسانی انتخاب می
شود که به لحاظ موقعيت اجتماعی ووضعيت روانی برای طالبان مساعد ھستند .اين گونه افراد به
لحاظ روانی نيزمشکل دارند وبه شدت تلقين پذيراند وتحريک انگيزه ھای درونی چنين افرادی ازطرف
افراد ماھرطالبان)که بدون شک درروانکای چنين افرادی مھارت دارند( به شدت نقش دارد.ھمچنين
افرادی که اعضای فاميل شان بوسيلۀ ارتشھای اشغالگربيرحمانه کشته شده اند ويا موردستم
وجبروتجاوزقرارگرفته اند ،طالبان می توانند آنھارابه انگيزه انتقام گيری وبکاربرد شيوه ھای
ديگرجھت انجام اين عملياتھا جذب کنند.
موضوع ديگراينکه مردم افغانستان بطورعام )باستثنای مزدوران وخادمان امپرياليسم وارتجاع(
براساس روحيه واحساسات وطن پرستی وآزادی خواھی شان برعليه قدرتھای اشغالگرقراردارند
وازدولت مزدورھم حمايت نکرده وازاينرو برضد گروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی باارتشھای
اشغالگرودولت مزدورھمکاری نمی کنند .ليکن ازطالبان وحزب اسالمی وحقانی نيزحمايت نمی کنند.
البته طالبان باافرادی که با قوتھای اشغالگرھمکاری کنند وحشيانه برخوردمی کنند تامانع ازتکرارچنين
اعمالی گردند .بادرنظرداشت مسايل فوق ضربۀ اصلی که به اشغالگران به لحاظ سياسی ومالی
وھژمونی امپرياليستی آنھا وبه دولت مزدوردرافغانستان وارد می شود ،اساسا ً وعمدتا ً ازجھت
مقاومتھای ونارضائی ھای گسترده مردم است که به اشکال گونا گون وجود دارد .حتی ضربۀ نظامی
اين گروه ھابرقوای اشغالگرودولت مزدورنيزاکثراًبرھمين اساس موثرواقع می شود .زيرااين گروه ھا
درشرايط کنونی درعرصه تبليغاتی ازتنفروانزجارومقاومتھای مردم کشورعليه اشغالگران ودولت
مزدوردرجھت منافع سياسی ونظامی شان استفاده کرده وازھمين جھت است که جنگ شانرا » مقاومت
ملی « مردم افغانستان جا می زنند .
 -3استراتژی امپرياليسم امريکا ومتحدينش درافغانستان ومنطقه وچالشھای که برسرراه آنھا
قراردارد:
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داليل ادامه جنگ عليه تروريزم وبعبارتی جنگ بين امريکاوناتو وطالبان ،گلب الدين ،حقانی ،وگروه
القاعده ،درواقع غيرازآن چيزی است که دوطرف جنگ درتبليغات شان ادعا ميکنند .دولت امريکا
بکمک متحدين آن اين جنگ را ظاھراًزيرنام »جنگ عليه تروريزم« آغازکرده وبه پيش می برد ،ولی
اين جنگ اھدافی فراترازاين دارد وآن تسلط براين منطقه است .جھت ديگرجنگ گروه ھای اسالمی
بنيادگرا قراردارند که منافع امريکا ودولتھای ديگرغربی را درجھان مورد حمله قرارمی دھند .به بيان
ديگراين جنگ تا حدی تشديد تضاد بين امپرياليستھا ومرتجعين را درمنطقه دراين مقطع زمانی عيان
می سازد .جھت ديگراين قضيه دولتھای ارتجاعی پاکستان وايران وھند وامپرياليسم فدراسيون روسيه
است که منافعی درافغانستان وکالً دراين منطقه دارند .بين اين دولتھا برسرچگونگی رسيدن به اھداف
شان درافغانستان ومنطقه اختالف شديدی وجود دارد واختالفات ھريک ازاين طرفھا بادولت امريکا
وناتوازھم متفاوت است .دولتھای ھند وروسيه وايران ومزدوران آنھا درافغانستان ازسقوط امارت
اسالمی طالبان نفع برده اند ،اما دولت ايران وروسيه ازحضوردرازمدت امريکا وناتو درمنطقه نگران
ھستند .اينھا تاجای به حضورامريکا وناتودرافغانستان ومنطقه حمايت کردند ومی کنند که ازتسلط دولت
پاکستان وقدرت گرفتن دوباره گروه ھای طالبان والقاعده درافغانستان ومنطقه جلوگيری کند .ليکن
دولت پاکستان باتمام شدت تالش دارد تا طالبان وحزب اسالمی وگروه حقانی دوباره بقدرت برسند
وازنفوذ وتسلط قابل مالحظه دولت ھند وگروه ھای ائتالف شمال ودولت فدراسيون روسيه دردولت
افغانستان جلوگيری کند .بالمقابل دولت ھند به شدت کوشش می کند تاازنفوذ گسترده دولت پاکستان
درافغانستان ومنطقه جلوگيری نمايد .به ھمين لحاظ دولت ھند درطی ھشت سال اخيرحدود يک ونيم
ميليارددالربه دولت افغانستان» کمک« کرده است .درحاليکه دھا ميليون ازخلق ھند گرسنه وبی سرپناه
درسرکھا می خوابند .ازآنجاييکه دولت امريکا ازيکطرف دچاربحران عميق اقتصادی است وازطرف
ديگربه وضعيت نامناسبی درداخل امريکا گرفتاراست وھژمونی آن درسطح جھان شديداً لطمه خورده
است .ازاينروحاضراست تا برای دوستان ومتحدان قابل اعتماد اش درمنطقه منجمله دولت پاکستان
سھمی راازاين غنيمت واگذارکند .ودربرابرآن امتيازبزرگی را بدست آورد .ولی طبقات حاکم پاکستان
بنا براقتضای منافع شان درمنطقه درمورد تسلط برافغانستان وحل وفصل خط نام نھاد ديورند به نفع
شان ونفوذ به کشورھای آسيای ميانه ،استراتژی واھداف گسترده وعميقی دارند که به سادگی ازآنھا
نمی گذرند .ودرشرايط کنونی موجوديت ارتشھای اشغالگروبه استعمارکشيدن افغانستان ووجود تھديد
به استقالل کشورھای منطقه وموجوديت روحيه شديد ضد قدرتھای امپرياليستی اشغالگرعلی الخصوص
امريکا وانگلستان دراين منطقه تاحد زيادی به نفع دولت پاکستان تمام شده است .بالمقابل تحريک
احساسات خلقھای اين منطقه عليه امريکا ومتحدين آن مشکالت زيادی رابرای امريکا وناتو
بوجودآورده است .وجنگ گروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی وواردکردن فشاربرامريکا وناتو
ودولت مزدوردرافغانستان بمثابه ورقھای بازی مھمی دردست طبقات حاکم پاکستان است .دولت
پاکستان درطی ھشت سال اخيردردوجھت عمل کرده است؛ ازيکطرف در»حمايت« از»جنگ
ضدتروريستی« درکنارامريکا وناتو قراردارد) وازاين درک درطی اين مدت بيش ازده ميليارد دالر»
باج« گرفته است .ونيزقراراست که دولت امريکا درطی پنج سال آينده مبلغ ھفت ميليارد دالربه
پاکستان بدھد( وازطرف ديگرگروه ھای طالبان وحزب اسالمی وحقانی را ھمه جانبه کمک می کند
تابااعمال فشارنظامی برقدرتھای اشغالگروتضعيف دولت کرزی عمل کنند .موضوع ديگرمسئله خط
نام نھاد ديورنداست که درصورت الينحل ماندن آن درطوالنی مدت تھديدی برای تماميت ارضی کنونی
پاکستان ازاين ناحيه محسوب می شود .وموجوديت دولت نيرومند ناسيوناليست پشتون تباردرافغانستان
که با دولت پاکستان ميانه خوبی نداشته باشند ،بزرگترين مشکل دولت پاکستان درآينده خواھد بود.
ودولت پاکستان باتمام نيروسعی می کند تا دولت ضعيف وفرمان برداری ازگروه ھای اسالمی بنيادگرا
درافغانستان برسرقدرت باشد .لذابدون درنظرگرفتن اين مسايل ھرصحبتی که امريکا وناتوونوکربی
اختيارآنھا)کرزی( درمورد صلح باطالبان وخاموش کردن جنگ درافغانستان وآوردن امنيت می نمايند
جزچرنديات چيزديگری نيست .اينھا به منظوراغوای مردم افغانستان ومردم امريکا وکشورھای عضو

10

ناتوکه فرزندھای شان درجنگ کشته می شوند) يعنی قربانی اھداف دولتھای امپرياليستی آنھا می شوند(
صورت می گيرد وبيشترمصرف تبليغاتی دارد.
با اشغال نظامی افغانستان توسط امريکا وناتوازيکطرف تضاد بين توده ھای خلق وامپرياليستھا
وارتجاع نوکرآن درافغانستان ومنطقه تشديد شده وازيکطرف ديگرتضاد منافع بين امپرياليستھا ودولتھا
وگروه ھای اسالمی برپيچيدگی اوضاع درمنطقه افزوده و يک قضيه چند بعدی را بوجود آمده است.
موجوديت ارتشھای امريکا وناتو وادامه جنگ دراين منطقه دووجه دارد :يکی وجه ظاھری آن که
مربوط به اھداف کوتاه مدت است ،يعنی سرکوب ورام کردن تنظيم القاعده وگروه ھای طالبان متحد آن
درافغانستان ومنطقه واستحکام دولت دست نشانده درافغانستان که بتواند درکناردولت پاکستان ازمنافع
امريکا وانگلستان درافغانستان ومنطقه حراست کند وکنترول وتسلط برمنابع آسيای ميانه ازاين طريق.
وديگری وجه غيرعلنی آنست که کمترنسبت به آن صحبت می شود ومربوط به اھداف درازمدت آنست.
ھردوطرف اين جنگ )دولت امريکا وناتوودولت کرزی ودولت پاکستان وگروه ھای طالبان ،حزب
اسالمی گروه حقانی( به عمق اين قضيه چند بعدی وپيچيده واردھستند .آنچه که جھت عمده اين قضيه
راتشکيل می دھد ،ابرقدرت امپرياليستی امريکا است که درجھت تحقق استراتژی واھداف اش دراين
منطقه حضورنظامی دارد وبه کشتاروتھديد مردم افغانستان ومنطقه مصروف است .درشرايط فعلی
دولت پاکستان با گروه ھای درگيرجنگ ظاھراً يک طرف اين قضيه راتشکيل می دھند که تا برآورده
شدن اھدافش درافغانستان ومنطقه به حمايت ھمه جانبه ازگروه ھای طالبان وگلب الدين وحقانی ھمچنين
ادامه خواھد داد .ناگفته نماند که نه تنھا اين سه گروه که درشرايط حاضردرميدان جنگ فعال اند؛ دولت
پاکستان درطی اين سه دھه گروه ھا وافراد مزدوروخادم ديگری نيزازبين عناصرخاين به مردم وميھن
برايش پرورانده است که ھمين اکنون درمقامات بلند دولت مزدوردرافغانستان قراردارند .برعالوه
صدھا جاسوس دولت پاکستان درکنارجواسيس دولتھای ايران وروسيه وھند درھمه ارکان وعرصه
ھای دولت وجامعه بطوروسيع فعاليت دارند .ھمچنين که دستگاه ھای جاسوسی بيش ازچھل
کشورامپرياليستی وارتجاعی درافغانستان فعال بوده وصدھا افغان مزدوروخاين رابرعليه منافع مردم
وميھن شان بخدمت گرفته اند .وبزرگترين وفعال ترين اين سازمانھا درافغانستان ومنطقه شبکه ھای
سازمان جاسوسی امريکا ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،ھالند،ايتاليا ،ترکيه ،اسرائيل ،فدراسيون روسيه،
ھند ،پاکستان ،ايران ،چين وکشورھای ديگرمی باشند .وفعال ترين آنھا درافغانستان ومنطقه خاصتا ً
درشرايط ھشت سال اخير؛ سازمان" "CIAامريکا "MI6"،انگلستان " MOSAD" ،اسرائيل "ISI"،
پاکستان ،سازمان اطالعات ايران"ساواما" وشاخه تروريستی آن"سپاه قدس" "MET" ،ترکيه" ،
 "FBSفدراسيون روسيه و" " RAWھندوستان ھستند.
ھمين حضوريکصدھزارارتش امريکا وشرکای ناتواش ويکصد وبيست ھزارنيروی »امنيتی« تربيت
يافته توسط سازمان "سيا" درافغانستان ومنطقه معنای خيلی گسترده ترازبھانه » جنگ عليه ترويزم بين
المللی« دارد .ونيزقراراست که درآينده حدود چھل ھزارنيروی ديگرامريکائی وناتونيزوارد افغانستان
شوند .وحدود دوصد وپنجاه ھزارنيروی نظامی امريکائی درعراق وکشورھای اطراف آن مستقرھستند.
استراتژی واھداف امريکا ومتحدين آن دراين منطقه وشرق ميانه خيلی فراترازاين بوده وطوالنی مدت
است .امريکا به کمک متحدين بين المللی ومحلی اش چون اختاپوس درمنطقه جنوب آسيا وشرق ميانه
چنگالھايش رافروبرده است .و بخش بزرگ نيروھا وگروه ھای ارتجاعی اين کشورھا) دولتھا وگروه
ھای ارتجاعی( ھم درخدمت آنھا قراردارند .وچندين پايگاه نظامی دراين منطقه مھم واستراتژيک آسيا
تاسيس کرده است .ازآنجاييکه منطقه شرق ميانه وآسيای وسطی درجھان دارای غنی ترين ذخايرنفت
وگازاست بشمول معادن غنی ودست نخورده درافغانستان .ھمچنين قاره آسيا باحدود چھارميليارد نفوس
با بازارھای گسترده مصرفی ونيروی کارارزان وتوليد موادخام برای صنايع کشورھای سرمايه داری
جھان ھدف عمده ومھم سرمايه جھانی وامپرياليسم امريکا ومتحدين آنرا تسلط شديد وگسترده برآن
تشکيل ميدھد .ھمچنين کنترول اين مناطق استراتژيک برای امپرياليسم امريکا مھم وحياتی است.
تاازاين طريق بتوانند درآينده دولتھای امپرياليستی چين وفدراسيون روسيه راتحت کنترول گرفته وقاره
آسياراازنفوذوکنترول گسترده آنھا حفظ کنند .ونيزکنترول مسيرانتقال نفت وگازبزرگترين ذخايرانرژی
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جھان که دراين مناطق قراردارند يکی ديگرازاھداف امپرياليسم امريکا راتشکيل می دھد.ازجھتی ھم
امپرياليستھا خاصتا ً امريکا می خواھد تا دراين مناطق رژيم ھای وابسته وسرسپرده داشته باشد تا
ازمنافع آنھا حراست کنند .ازاينرو تالش می کند تا گروه ھای وابسته ونوکرديروزخودرا که بنا برداليل
معينی عليه آن سالح گرفته اند ،بنحوی راضی ساخته ودردولت دست نشانده درافغانستان سھيم سازد.
وھمچنين دولت پاکستان راتشويق می کنند تا اختالفات وتضاد اش راباطالبان پاکستانی حل کرده
وآنھارادرقدرت دولتی شريک نمايد .درآن صورت است که امريکا به اھداف کوتاه مدت اش دراين
منطقه نزديک خواھد شد.
ھمين اکنون دولت امريکا ازيکطرف ازنابودی القاعده صحبت دارد ولی ازطرف ديگر» دستھای
نامرئی« مربوط به گروه ھای ازاين شبکه راتسليح وتمويل می کند .ازچند ماه باين طرف خبرنگاران
ازمواردی خبرمی دھند که مردم واليات سمت شمال افغانستان چندين باردرشب مشاھده کرده اند که
ھلی کوپترھا گروه ھای مسلح ناراضی ازکشورھای مختلف اسالمی خاصتا ً ترکستان چين،
چچين،وازبکستان رادراين مناطق پياده کرده اند .وحتی مامورين بلند يايه دولت مزدورازموجوديت
چنين گروه ھای درواليات شمالی کشوربارھا سخن گفته اند .اما صاحبان اصلی فعلی افغانستان که
مدعی اند » چشم درد« بدنبال افرادالقاعده می گردند  ،طوری وانمود می نمايند که گويا ھيچ چيزی
دراين باره نشنيده اند .درحاليکه زمين وفضای افغانستان تحت اشغال وکنترول امريکا وناتواست؛
چگونه ممکن است که طيارات کشورھای ديگری غيرازآنھا بتوانند چنين پروازھای رادرفضای
افغانستان انجام دھند .بھمين رابطه درطی سالھای آخرچندين بارازطريق مطبوعات غربی
سروصداھای بلند شد که طيارات انگليسی درمناطق جنوبی کشورمحموله ھای سالح را به گروه ھای
طالبان ازھواپرتاب کرده اند .اما ازطرف نظاميان انگلستان درآن منطقه »عمل اشتباھی« خوانده شد.
ونيزدولت انگلستان ودولت مزدورکرزی ازدوسال باين طرف بطورعلنی بنفع طالبان تبليغ می کنند
ومذاکرات مخفی ھم بين دوطرف جريان د ارد .کرزی درسخنرانی ھايش اين ايده را به مردم افغانستان
القاء می کند که گويا عملياتھای انتحاری وانفجاروسايط مملوازمواد منفجره وکشتارده ھا وصدھا تن
ازمردم بيگناه وتخريبات وسيع کارطالبان افغانی نيست واين فقط کارالقاعده است .درحاليکه گروه
القاعده وگروه ھای اسالمی ديگرتوسط طالبان افغانی ميتوانند درافغانستان حضوريابند وعمليات
کنند.واينھا اين عملياتھارابطورمشترک انجام می دھند .ھمچنين به لحاظ ايده واستراتژی وھدف فرقی
بين آنھا وجود ندارد .اين تبليغات به منظورآماده کردن افکارعوام افغانستان بنفع طالبان وحزب اسالمی
صورت می گيرد .چنانکه جريان عمل درطی خاصتا ً ھشت سال آخرنشان می دھد ،دولت امريکا وناتو
واقعا ً ھدف ندارند که گروه طالبان وگروه ھای مربوط به القاعده رانابود کنند .فقط می خواھند
آنھاراتحت کنترول خود داشته باشند تا درآينده درموقع ضرورت ازآنھا درجھت اھداف شان چون
درگذشته استفاده کنند .وآنھای که رام نشوند ودست ازسرکشی عليه اربابان بزرگ برندارند به زندان
اندازند و»محاکمه« کنند.
ازآنجاييکه قدرتھای امپرياليستی درتسلط برجھان اھداف کوتاه مدت ودرازمدت دارند؛
ودوکشورسرمايه داری درشرق) امپرياليسم فدراسيون روسيه وامپرياليسم نوظھورچين( که به لحاظ
نظامی تاحدی نيرومند بوده ودارای سالح اتمی ھستند؛ درطی يکی دودھه آينده اين دوکشورازقدرتھای
بزرگ سرمايه داری ونظامی خواھند بود .چه درزمان کنونی وچه درآينده موضوع اقليتھای ملی
مسلمان درتاکستان چين وفدراسيون روسيه بزرگترين نگرانی دوکشورراتشکيل می دھند .ازاينجاست
که دولت امريکا نمی خواھد تا گروه ھای اسالمی افغانستان وپاکستان والقاعده وگروه ھای اسالمی
ازکشورھای چين ،ازبکستان ،قرغيزستان ،فدراسيون روسيه ،اززيرکنترول آن ويا دولت پاکستان
خارج شوند .زيرا درشرايط الزم ازآنھا دراعمال فشاربرعليه اين دولتھااستفاده خواھند کرد .درگذشته
درزمان جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه ابرقدرت سوسيال امپرياليستی ودولت مزدورآن؛ امريکا
بکمک دولتھای پاکستان وعربستان وسايردولتھای اسالمی دوستش ھمين گروه القاعده راباده ھاھزار
نيروی جنگی بوجودآورد وتمويل وتسليح کرد تا عليه اتحاد شوروی ودولت مزدورش بجنگند .قبل ازآن
ھم دولت امريکا گروه ھای اسالمی افراطی ازکشورھای مختلف اسالمی راکمک می کرد تا دراطراف
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اتحاد شوروی سابق »کمربند سبزی« را تشکيل دھند .البته بعد ازفروپاشی اتحادشوروی سوسيال
امپرياليستی وبلوک شرق؛ اين برنامه درنزد دولت امريکا ازفوريت افتاد وتاحدی به گروه القاعده
وسايرگروه ھای اسالمی وآن لشکربزرگ جنگديده که قبالً آنھارا» مجاھدين راه آزادی« می خواند بی
توجھی نشان داد.
موضوع قابل دقت ديگردربرنامه ھای استعماری امريکا درمنطقه موضوع تغييرنقشه جغرافيائی اين
منطقه است .اگرچه بعمل درآمدن اين طرح درآينده نزديک محتمل بنظرنمی رسد؛ اما نبايد ازتوطئه
ھای امپرياليسم غافل بود .اگردولت امريکا بکمک متحدينش بتواند گروه ھای طالبان وحزب اسالمی
وحقانی راراضی ساخته وجنگ رادرافغانستان خاموش کند وآنھارادردولت مزدورجذب کند
ونيروھايش رامانندعراق درپايگاه ھايش کناربکشد وھمچنين دولت پاکستان رابادادن امتيازاتی ازقضيه
افغانستان راضی نگھدارد .بعبارت ديگرمنافع آنراتامين کند ،ديگرمشکل مداخله اين دولت درافغانستان
تاحد زيادی کم خواھد شد .وھمچنين اگردولت پاکستان بتواند با طالبان کشورش که ازچند ماه باآنھا
درحال جنگ است به» صلح وآشتی« برسد ،به آرامی درمنطقه کمک خواھد کرد .اما برخالف بفرض
امريکا ودولت پاکستان وگروه ھای درگيرجنگ درافغانستان برسرمقدارسھم بادارونوکرباھم جورنيايند
وآنھا دربرابرارباب بزرگ ازخشونت دست برنداشته وجنگ را تا رسيدن به اھداف مورد نظرشان
ادامه دھند؛ درآن صورت ازامکان بدورنخواھد بود که دولت امريکا بفکرعملی کردن اين طرح
جنايتکارانه اش يعنی تغييرنقشه جغرافيائی اين منطقه بافتد.درطی سالھای آخرچند بارگزارشھای
درمطبوعات غربی به نشررسيده است که درصورت عدم غلبه کردن دولت امريکا براين بحرانی که
بوجود آورده است ،درآخرين تحليل درنظردارد تا نقشه جغرافيائی اين منطقه رابه نفعش تغييردھد.
درجريان ھشت سال آخرھرروزبرشدت بحران دراين منطقه افزوده شده است ودرصورت تصميم
دولت امريکا به عملی کردن چنين طرحی  ،اوضاع رادرمنطقه بيش ازاين بحرانی وبی ثبات خواھد
کرد.
ً
ھمين اکنون جنگ دردوطرف خط نام نھاد ديورند ادامه دارد واين مناطق تقريبا تحت کنترول نيروھای
ھستند که به لحاظ قومی وزبانی ومذھبی وفکری سياسی واھداف ،مشترکات ونزديکی ھای زيادی
دارند وھمزمان بادولت پاکستان ودولت کابل وقوتھای اشغالگرحامی آن درحال جنگ اند .جنگ
چريکی گروه سنی مذھب بلوچ بنام "جندﷲ")جنبش مقاومت مردمی بلوچستان( درايالت بلوچستان
ايران ھم مرزبا پاکستان وافغانستان ازچند سال باين طرف عليه دولت ايران جريان دارد .ھمچنين ستم
ملی شئونيستی ھمزمان باستم طبقاتی ازجانب سردمداران جنايتکار دولت جمھوری اسالمی ايران که
اکثريت قاطع آنھا ازتعلق مليت فارس ھستند وبرمليتھای غيرفارس وحشيانه ستم اعمال می کنند.
ودرطی ھشت ماه اخيرمبارزات خيابانی مردم ايران عليه رژيم جھنمی اسالمی باالگرفته ورژيم
جنايتکاروضد مردمی اسالمی بيرحمانه ده ھا تن ازمعترضين رابقتل رسانده وھزاران تن ديگررا
درزندانھا وحشيانه شکنجه می کند .ونيزستم ملی شئونيستی ازجانب شئونيستھای پنجابی حاکم
برمليتھای ديگردرپاکستان توأم با اعمال ستم طبقاتی برمردمان اقليتھای ملی وقومی وکالً خلقھای
پاکستان ،به شدت اعمال می شود .ھمين جنگ طالبان ايالت صوبه سرحد )منطقه پشتون نشين( عليه
دولت مرکزی وجنگ گروه ھای ناسيوناليست بلوچ عليه دولت مرکزی )پاکستان( خود بيانگرشدت ستم
ملی وطبقاتی است که به تشديد تضاد بين توده ھای مردم مليتھای تحت ستم ودولت مرکزی منجرشده
وباين شکل متبارزشده است .اگردولت امريکاوانگلستان متحد نزديک آن بادولتھای اين سه کشور دراين
منطقه نتوانند تضادھای شان راحل کنند؛ خطرآن موجود است که امريکا وانگلستان ازراه ھای مختلف
باگروه ھای ناسيوناليست درگيرجنگ کنونی کنارآمده وباتحريک وکمک آنھا ھمان نقشه جنايت کارانه
بالکان رادراين منطقه به نفعش تطبيق کند.
بدين لحاظ خلقھا ونيروھای انقالبی ومترقی وآزادی خواه افغانستان ،پاکستان وايران که برنامه
واستراتژی واھدافی درجھت نجات خلقھای شان ازسلطه وستم فئوداليسم وکمپرادوريزم وامپرياليسم
وتاسيس نظام ھای انقالبی مردمی درکشورھای شان دارند ،ھمپا با مسايل مبارزه درجھت بيداری
وبسيج وتشکل خلقھای کشورھای شان عليه حاکميت طبقات ارتجاعی وسلطه امپرياليسم بايد مسايل
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وجريانات کنونی منطقه رابه دقت مورد مطالعه قرارداده وازتوطئه ھای امپرياليسم بين المللی غافل
نباشند .ھمه می دانيم که ھستی سرمايه واستعماروامپرياليسم براستثماروستم وغارتگری خلقھا وملل
بنايافته است.تاريخ شاھد چند بارتجديد تقسيم جھان بين قدرتھای استعماری وامپرياليستی وتغييرنقشه
جغرافيائی کره زمين توسط اين قدرتھا بوده است.اين مطلب نيزقابل تذکراست که درشرايط فعلی ھرسه
کشوردراين منطقه به لحاط سياسی واقتصادی واجتماعی بی ثبات اند .وزمينه ھای که اين دولتھا بتوانند
با ھمه بخشھای توده ھای مردم ومليتھای تحت ستم کشورھای شان کنارآمده ودربرابراين توطئه
غدارانه امريکا درمنطقه مقاومت کنند بسيارمحدوداست .زيرا تضاد بين اين دولتھا وگروه ھای مسلح
وسايرگروه ھای سياسی وبخش اعظم توده ھايمردم بيش ازقبل شدت يافته است .وازطرفی ھم اين
دولتھا بدون کمک وحمايت ھمه جانبه امپرياليسم نمی توانند به حيات شان ادامه دھند .واتحاد بين اين
دولتھای ضد مردمی وامپرياليسم حامی آنھا وسيلۀ بقای آنھاست.
مشکل ديگرامريکا دراين منطقه ودرمناطق ديگرجھان درشرايط کنونی گروه القاعده وگروه ھای
اسالمی ديگری که برمحورالقاعده فعاليت دارند ،می باشد .اين گروه ھا به کمک مالی القاعده که
امکانات مالی گسترده ای دراختياردارد نيازدارند وبالمقابل گروه القاعده منحيث گروه مرکزی
ايدئولوژيکی رھبری کننده نيزبه اين گروه ھا نيازدارد .وھمه اين گروه ھا قوت الظھرمھمی به لحاظ
نظامی ومالی برای گروه طالبان افغانستانی وطالبان پاکستانی نيزھستند .وحدودسه دھه است که اين
اعتماد وھمکاری نزديک بين آنھا درپاکستان وافغانستان ادامه يافته است .ورمزپايداری اين وحدت
وھمکاری عالوه بردوعامل فوق موضوع داشتن ظاھراً دشمن مشترک )درشرايط کنونی عمدتا ً امريکا
ودولتھای غربی ( نيزاست .ومسئله ديگرکه مھم است وتا حدی نقش رھبری کننده سه عامل فوق
رادارد" ،اسالم سياسی" است که اين گروه ھا ميخواھند آنرامنحيث يک »ايده رھبری کننده« مبارزه به
توده ھای خلق درکشورھای اسالمی القاء کرده وبقول آنھا مبارزات آنھا راعليه قدرتھای استکبارجھانی
ودولتھای فاسد کنونی )درکشورھای اسالمی( ودرسطح »جھان اسالم« رھبری کنند .يک عده
از»روشنفکران« دينی منحيث مبلغان اين" دوکتورين" سعی می کنند تا توده ھای خلق تحت شديد ترين
ستم واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپرياليسم درکشورھای اسالمی راباچنين ايده ھای
خرافی وارتجاعی گمراه نمايند .اينھا چنين استدالل می کنند که گويا سوسياليسم وناسيوناليسم نتوانستند
درقرن بيستم مشکل ستم واستثمارخلقھای جھان وخلقھای مسلمان راحل کنند وبقول آنھا ھردوشکست
خورده اند؛ لذا "اسالم" است که می تواند آنھارا»نجات« دھد .اينھا نظردارند که توده ھای مردم
درکشورھای اسالمی که به شدت پايبند معتقدات دينی)دين اسالم( ھستند به سھولت رھنمائی ھا
وتبليغات آنھا آنرامی پذيرند وجذب اين حرکت می شوند و بدين صورت منحيث يک نيروی بزرگ
تحت رھبری ايدئولوژی وسياست اسالمی مبارزات آنھا به نتيجه سريع می رسد وبا تشکيل نظام »عدل
اسالمی« ازفقروبدبختی »نجات« ميابند!! اين ھمان سالح وشيوۀ کھنه است که طبقات ارتجاعی
وروحانيون مرتجع وقدرتھای استعماری توسط آن درطی قرنھا توده ھای مردم درکشورھای اسالمی
رادرقعرجھالت ونادانی ودرمنجالب فقروبيچارگی تحت سلطه استعماروامپرياليسم وحاکميت طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادورنوکرآنھا نگھداشته اند .وازسه دھه باين طرف نيروھا وگروه ھای اسالمی
بنيادگرادراکثرکشورھای اسالمی برموج احساسات توده ھای عوام کنترول دارند.
البته ناسيوناليسم درمقاطعی ازتاريخ نقش مترقی بازی کرده است.انديشه ناسيوناليستی درعده ای
ازکشورھای آسيا ،افريقا وامريکای التين نقش مثبتی را )درتحريک احساسات ميھن پرستانه مردم
وبسيج آنھا بخاطردفاع ازميھن وحق حاکميت ملی درکارزارمبارزه ملی عليه استعماروامپرياليسم
وکسب استقالل کشورواعاده حاکميت ملی( ايفا کرده است .ولی ازآنجاييکه مناسبات توليدی واجتماعی
کھن درجامعه پابرجا باقی می ماند ،طبقات استثمارگرجامعه که به سوی آشتی وپيوستگی باامپرياليسم
گرايش دارند می کوشند سرانجام ناسيوناليسم رادرکوره راه خدمت به سرمايه داری
واستثمارزحمتکشان خودی بياندازند .درقرن بيستم ميالدی کشورھای زيادی درآسيا ،افريقا وامريکای
التين بامبارزه ملی واستقالل طلبانه ازيوغ استعماروسلطه امپرياليسم رھائی يافته وبه آزادی ملی
رسيدند .اما اين کشورھا دوباره به زيرسلطه امپرياليسم درآمده وبه کشورھای نيمه فئودالی ونيم
14

مستعمره مبدل شده اند .باين صورت ناسيوناليسم راه نجات خلقھای زحمتکش ازسلطه وستم ارتجاع
فئودال کمپرادوری وامپرياليسم نيست.
توضيح " :نبايد ملی گرائی متعصبانه که برملل ديگرخصومت می ورزد رابا ميھن پرستی ودفاع ازحق
حاکميت ملی اشتباه کرد .دراين مفھوم ناسيوناليسم يکی از اصول ايدئولوژی وسياست بورژوازی است.
ناسيوناليسم که به خصومت بين خلقھا دامن می زند درجريان پيدايش ملت درجامعۀ بورژوازی پديد شد
ووابسته به رشد سرمايه داری است .اين ايدئولوژی وسياست دردوران ترقی واعتالی سرمايه داری
ومبارزه عليه فئوداليسم نقش مترقی بازی کرده ودرايجاد آگاھی ملی وتشکيالت دولت ملی مئوثربوده
است .ناسيوناليسم که بيانگرمناسبات بين ملت ھا دردوران سرمايه داری است به دوشکل ظاھرمی
شود :اول نزد ملت حاکم به شکل شئونيسم ملت بزرگ که مظاھرآن تفاخروبرتری طلبی ولگد مال
کردن حقوق ومنافع ديگران است .دوم نزد ملت محکوم ،به شکل ناسيوناليسم محلی که تظاھرآن عدم
اعتماد به ديگران ،درخود فرورفتن وتمايل به انزوا وجدايی است".
ً
درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم درآسيا ،افريقا ،وامريکای التين بعضا کشورھای چند مليتی اند
مانند افغانستان ،ايران ،پاکستان ،ھندوستان وغيره کشورھا .درافغانستان بيش ازدوونيم قرن است که
مليت پشتون ازامتيازات دولتی وملی برخورداربوده وبرمليتھای ديگرکشورستم ملی شئونيستی اعمال
کرده است.منشاء اين ستمگری ملی طبقات ارتجاعی حاکم فئودال وکمپرادورمليت پشتون اند .ولی
افکارزحمتکشان مليت پشتون نيزمتاثرازسم شئونيسم ملی طبقه حاکم است .وخلقھای مليتھای تحت ستم
نيزمتاثرازاحساسات وافکارتنگ نظرانه ناسيوناليستی طبقات فئودال وکمپرادورمليت خويش ھستند .اما
تاجای که به طبقات خلق مليتھای مختلف کشورمربوط بوده وھست؛ بين آنھا تفاھم وھمبستگی ووحدت
نسبی وجودداشته ودارد .ليکن طبقات حاکم مليت پشتون ھمواره سعی کرده اند تا به طرق وشيوه ھای
مختلف بين مليت ھای مختلف کشورنفاق ونزاع خلق کنند ودرروابط وھمبستگی آنھا اخالل وارد نموده
وازآن استفاده کنند .با وجود آن ھم درطول تاريخ خاصتا ً درشرايطی که کشورمورد تجاوزبيگانگان
قرارگرفته است ،ھمه مليتھای ساکن کشورمتحداً برعليه دشمنان خارجی وطبقات ارتجاعی داخلی که
تسليم دشمنان شده اند ،تاپای جان مبارزه کرده اند .دراينجا آنچه که برای خلقھای زحمتکش مليتھای
مختلف کشورمھم وحايزاھميت است اينست که :براساس باھم متحد شده ومبارزه ملی وطبقاتی راتحت
رھبری انديشه ھای انقالبی پرولتری عليه طبقات حاکم ھمه مليتھا وامپرياليستھای حامی آنھا به پيش
برده وخود وميھن خودراازسلطه وستم آنھا نجات دھند.
درمورد ديگر؛ ازاينکه قماش »روشنفکران دينی« وروشنفکران وايدئولوگھای بورژوازی وکالً سيستم
امپرياليستی جھانی وارتجاع بين المللی؛ سالھاست که دربارۀ »عدم کارائی« انديشه ھای انقالبی
پرولتری و»شکست« سوسياليسم وکمونيسم تبليغات می کنند ،ناشی ازخصومت طبقاتی آنھا عليه يگانه
انديشۀ نجاتبخش خلقھای زحمتکش جھان است .چون درپيروزی انقالب ملی -دموکراتيک وانقالب
اجتماعی )سوسياليستی( درجامعه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم حاکميت اقتصادی وسياسی شانرازدست
می دھند ،به ھمين سبب است که سعی می کنند تابا باتبليغات زھرآگين ودروغبافی وجعلکاری وافسانه
سازيھای بی اساس اذھان توده ھای مردم زحمتکش را نسبت به انديشه ھای انقالبی پرولتری مغشوش
ومسموم کنند.
ازجھت ديگرعده ای از»روشنفکران دينی« مدعی اند که می خواھند» قرائت« جديدی ازاسالم بدست
دھند وبرخالف رھبران رژيم جمھوری اسالمی ايران که تحت نام "واليت فقيه " ومنحيث نماينده تام
االختيار»خدا« برروی زمين ،مردم راازسھم گرفتن درتعيين سرنوشت سياسی شان محروم کرده اند
وازانتخابات برای برگزيدن وکالی شورای ملی) شورای اسالمی( ورئيس جمھورمنحيث يک ترفند
استفاده می کنند ومفھوم مقوله جمھوريت رامخدوش کرده اند .اينھا نيزمدعی اند که اسالم باجمھوريت
وديموکراسی منافات نداشته وبرعکس اراده سياسی مردم تحت لوای اسالم خوبتربرمی تابد .درحاليکه
نوع رژيم)سلطنتی ويا جمھوری پارلمانی( تغييری درماھيت استثمارگرانه وستمگرانه نظام ھای
طبقاتی بوجود نمی آورد .درھردونوع رژيم حاکميت ازآن طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورنوکرامپرياليسم است .دموکراسی ھم مھرطبقاتی خودرادارد وازآن طبقات حاکم است .اينھا
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می خواھند با اين ترفندعوامفريبانه بشکل وشيوه ای ديگری توده ھای مردم رادرکشورھای اسالمی
اغواکند .ھردوقماش ازاين گروه ھا چه طالبان والقاعده)سنی حنفی ووھابی( وچه»روشنفکران دينی«
تشيع سعی می نمايند تا روی واقعيت ساختاراجتماعی اقتصادی کشورھای اسالمی وستم واستثماری که
توسط طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپرياليسم برتوده ھای خلق رواداشته می شود ووجود
تضادھای طبقاتی وملی وتضاد بين زن ومرد پرده انداند .واذھان توده ھای خلق مظلوم وستمديده را
ازمسئله اصلی که منشاء ھمه انواع ستم واستثمارومصايب وبدبختيھا دراين جوامع وسايرکشورھای
جھان سرمايه داری جھانی وامپرياليسم وطبقات ارتجاعی ھستند ،منحرف سازند.
اين خط فکری سياسی دردھه ھای اخيرراھنمای عمل گروه ھای اسالمی بنيادگرا مانند القاعده  ،گروه
ھای طالبان درافغانستان وپاکستان وگروه ھای اسالمی بنيادگرا ديگردرراه رسيدن به اھداف اصلی آنھا
)تشکيل نظام »عدل اسالمی« مانند رژيم طالبان( درکشورھای اسالمی ،بوده است.ھمچنين کمک به
گروه ھای اسالمی جدائی طلب درمناطق مسلمان نشين ازکشورھای غيراسالمی مانند امپرياليسم
فدراسيون روسيه ،امپرياليسم چين،کشورفليپين ،ھند وغيره کشورھا ازاھداف جھانی ديگراين گروه ھا
ستراتژی برای رسيدن به ھدف اصلی ،گروه القاعده وگروه ھای متحد آن
ست .ودرپيشبرداين ا
ِ
ازکشورھای مختلف اسالمی درجھان تنھا نيستند بلکه ثروتمندان بنيادگرا درکشورھای عربی واسالمی
غيرعرب وگروه ھا وجمعيتھا ی بنيادگرای اسالمی درجھان ھم ھستند که اين »حرکت جھانی«
رابگونه آرمانی کمک کرده وازآن حمايت می کنند.
نگرانی اصلی دولت امريکا وسايرقدرتھای بزرگ امپرياليستی ازاين جھت است که درصورت
پيروزی اين »حرکت« وتشکيل چنين رژيم ھای درکوتاه مدت حداقل درچند کشوراسالمی درد سرھای
يزرگی رابرای آنھا خلق خواھند کرد .درآنصورت معامله بااين گونه دولتھای اسالمی بنيادگراخاصتا ً
درکشورھای که به لحاظ منابع انرژی وياموقعيت سوق الجيشی واستراتژيک برای سرمايه جھانی
اھميت دارند)مانند منطقه شرق ميانه وآسيای ميانه( مشکل خواھد شد .ودولتھای آينده اسالمی به شکل
دولت طالبان ،مانند حکام کنونی اين دولتھا که سرسپرده وفرمانبرداراين قدرتھا ھستند ،عمل نخواھند
کرد .وحد اقل منافع امريکا وانگليس وچند قدرت بزرگ ديگرغربی را دراين کشورھا اخالل خواھند
نمود وازآنھا باج خواھند گرفت .خطرديگراين گروه ھا اينست که درصورت پيروزی وتشکيل چنين
رژيمھای اسالمی؛ اينھا بخش وسيعی ازطبقه خرده بورژواوخرده مالک وخصوصا ً تحصيل کرده ھای
اين اقشاررا درکشورھای اسالمی تطميع کرده وبه خدمت اھداف شان بکارخواھند گرفت .اگرچه
بنابرماھيت وخصلت طبقاتی بين رژيم ھای اسالمی وکشورھای سرمايه داری امپرياليستی وھم به لحاظ
منافع تضاد عميق والينحلی وجود ندارد؛ اما اين گروه ھا اگربقدرت برسند بابرخی ازقدرتھای بزرگ
امپرياليستی علی الخصوص با دولت امريکا وانگلستان تا مدتی چنين پاليسيھای درپيش خواھند گرفت.
وبا تبليغات گسترده وشعارصدور»انقالب اسالمی« شان درديگرکشورھای اسالمی) خصوصا ً
درکشورھای سنی مذھب( اذھان توده ھای مردم را که به شدت تحت فشاراستثماروستم چند اليه طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپرياليسم قراردارند؛ مغشوش خواھند کرد .البته درصورتی که جنبشھای
انقالبی دراين کشورھا بوجود آيند وتقويت شوند وروشنفکران مردمی اذھان توده ھای مردم راروشن
ساخته وبه آنھا آگاھی سياسی مترقی وانقالبی داده وآنھارابه صف انقالب جذب کنند؛ درآنصورت نقش
اين گروه ھا دراغوای توده ھای محروم مردم دراين جوامع با شعار» دولت عدل اسالمی« موثريت
خودراازدست خواھد داد .درغيرآن امپرياليستھا ازطرق مختلف بااين دولتھا کنارآمده وآنھارادرسرکوب
جنبشھای انقالبی توده ای درکشورھای اسالمی بطورھمه جانبه تشويق و کمک خواھند کرد.
درشرايط سی سال اخيرخاک پاکستان خصوصا ً درمناطق قبايلی وزيرستان شمالی و جنوبی وباقی
مناطق صوبه سرحد درپاکستان به پناه گاه اصلی گروه ھای اسالمی القاعده وسايرگروه ھای اسالمی
بنيادگرا ازديگرکشورھای جھان تبديل شده است .وآنھا به آسانی اين مناطق راازدست نخواھند داد.
وحفظ اين مناطق پايگاھی برای آنھا اھميت حياتی دارد وطبقات حاکم پاکستان ھم براساس منافع شان
ھدف ندارند تا گروه ھای مربوط به القاعده وگروه طالبان پاکستانی وافغانستانی وديگرگروه ھای
اسالمی را تاسرحد نابودی ضربه واردکند .مگراينکه اعمال وحرکاتی انجام دھند که منافع دولت
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وطبقات حاکم رابخطرجدی مواجه سازند .ازطرفی ھم دولت پاکستان به آسانی قادربه نابودی کامل اين
گروه ھا نيست .دولت پاکستان می خواھد تا اين گروه ھا راکنترول اش درآورد  .تادرمواقع مقتضی
کما فی السابق ازآنھا عليه دولت ھند وافغانستان وکشورھای آسيای ميانه استفاده کند .دولت امريکا
وانگلستان وديگرکشورھای امپرياليستی غربی نيزبه اين موضوع واقف ھستند .اينھا سعی می کنند تا
برآنھا ضربات سنگين تری وارد کنند تا تضعيف شوند .وبا تالش دردستگيری چند رھبرمھم ،
آنھاراباصطالح رام کرده وازشدت عمل آنھا بکاھند.
 -4وظايف نيروھای انقالبی ومترقی درقبال اوضاع جاری کشورومنطقه:
سازمانھا وگروه ھای انقالبی ومترقی بايد اوضاع کنونی کشوروجريانات منطقه راجدا ً مدنظرداشته
ودرباره توطئه ھای بزرگ امپرياليسم امريکا ومتحدين آن منجمله تغييرنقشه جغرافائی اين منطقه،
مسايل را برطبق تبليغات ازجانب مطبوعات امپرياليستی به ارزيابی نگيرند .عملی کردن اين طرح
جنايت کارانه درمنطقه نه تنھا برضد منافع خلقھای مليتھا مختلف افغانستان که برضد منافع خلقھای
مليتھای اين منطقه نيزمی باشد .تاريخ افغانستان ومنطقه دراخيرقرن  19شاھد غارتگری ھا وجنايات
استعمارگران انگليس است که چگونه بخشھای وسيعی ازپيکره خاک افغانستان راجداکرده وبه »ھند
برتانوی« ملحق کردند .ومليونھا تن ازمردم مارا ازآغوش وطن آبائی وفاميلھا واقوام شان جداکرده
وتحت ستم وسلطه استعماری شان به بند کشيدند .بيش ازصد سال است که خط نام نھاد ديورند اين
سمبول وعالمت جنايت استعمارگران انگليس دربين دوبخش ازخانواده ھای مليت پشتون کشيده شده
است .ھمچنان که درشرق ميانه استعمارگران باتوطئه ھای خاينانه وجنايتکارانه سرزمين خلق "کورد"
راتجزيه کردند وھربخش آنرا درزيرستم ملی شئونيستی وستم طبقاتی طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورمليتھای حاکم درايران ،ترکيه ،عراق وسوريه قراردادند .به ھمين صورت تاريخ دھه
اخيرقرن بيستم شاھد توطئه وجنايت ضد بشری امپرياليسم امريکا درمنطقه بالکان است که
کشوريوگسالوياراتجزيه کرد .امروزھريک ازاين" ملت ھای" جداشده تحت حاکميت طبقات ارتجاعی
ملت خودشان وسلطه امپرياليسم بين المللی ستم می کشند ودرمنجالب فقروبدبختی گرفتاراند.
اين مسئله به سرنوشت ده ھاميليون تن ازخلقھا وملل تحت ستم واستثماردراين منطقه بستگی دارد.ھمه
می دانيم که استعماروامپرياليسم تاريخ جنايتباری داردوازطريق استثماروغارت خلقھا وملل وطفيليگری
به حيات ننگينش ادامه می دھد.امپرياليسم طوريکه عده ای خوشباورواغواشده بوسيلۀ تبليغات
امپرياليسم می انگارند ،ھرگز»بودا« نشده ونمی شود.ازاينکه بارک اوباماسردمدارامپرياليسم جھانی بنا
براقتضای منافع ومصلحت سرمايه جھانی برخالف سلف اش جورج بوش که با لحن تھديد آميزو
فاشيستی صحبت می کرد؛ وی با لحن ماليم تری) به شيوه خطبای کليسا( سخن می گويد ،ھردو دو
روی يک سکه اند .مالحظه کنيد که ھمين اوبامای»صلح طلب« که عده ای ساده انديش
وخوشباورانتخاب اورانه تنھا درامريکا که درسايرکشورھای جھان بابرگزاری محافل خوشی تجليل
کردند وفکرمی کردند که شايد او درآوردن صلح وامنيت درجھان کاری انجام دھد .درحاليکه اوباما
وھرکس ديگری درامريکا که به قصرسفيد راه پيدا می کند برای سرمايه بين المللی خاصتا ً سرمايه
امريکا کارمی کند ،فرق نمی کند که چه نوع رنگ پوستی دارد ويا ازچه نژادی است .درحاليکه اوباما
برخالف وعده ھايش به مردم امريکا وجھان،جنگ رادرافغانستان وپاکستان شديدتروگسترده ترازسلف
اش به پيش می برد .زيرا ھردودرخدمت عين استراتژی واھداف کارمی کنند وآن تامين منافع سرمايه
درجھان است ولوبقيمت کشتارونابودی خلقھا وويرانی بخشی ازکره زمين تمام شود.
برطبق تذکرات فوق ارتشھای ده ھا کشورامپرياليستی وارتجاعی تحت رھبری ابرقدرت امپرياليستی
امريکا درافغانستان حضوردارند وخلق ما رابه سلطه استعماری کشيده اند .ھمچنين تھديد جدی ازاين
ناحيه متوجه خلقھا وملل ديگردراين منطقه نيزھست .تضاد ملی خلق افغانستان باامپرياليستھای
اشغالگرخاصتا ً دولت امريکا وانگلستان ودولت مزدورحدت يافته وتضاد عمده درشرايط کنونی کشور
است .وتضاد ملی خلقھای ساکن دراين منطقه نيزبيش ازھمه باامپرياليستھای امريکائی وانگليسی
ودولتھای مزدورآنھا حاد شده است .وسلطه استعماری مستقيم امپرياليستھا برکشورعالوه براينکه
موجب تشديد تضاد ملی توده ھای خلق باامپرياليستھا شده که برتضاد ھای ديگرجامعه منجمله تضاد
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اساسی )تضادبين بين توده ھای مردم وفئوداليسم وکمپرادوريزم( نيزاثرگذاشته است .باين صورت
شرايط عينی مساعدی درافغانستان بيش ازقبل درجامعه بوجود آمده است .اگرچه امپرياليسھا خاصتا ً
ابرقدرت امريکا به لحاظ قدرت نظامی واقتصادی وبه لحاظ وحشت وجنايتی که عليه مردم افغانستان
وعراق انجام داده ومی دھد وھم به لحاظ نمايش قدرت نظامی دراين منطقه وسايرمناطق جھان
ودارابودن زراد خانه سالح اتمی وانبارھای سالح ھای کشتارجمعی؛ بظاھرنيرومند ومجھزومنظم
بنظرمی رسند اما درباطن چنين نيستند .اگرتوده ھای خلق بپاخيزند وتحت رھبری نيروھای انقالبی
مردمی عليه امپرياليسم وطبقات ارتجاعی کشورھای شان دست به سالح ببرند ،اين قدرتھا
دربرابرمقاومت ومبارزه انقالبی ومترقی توده ھای مردم بمثابه " ببرھای کاغذی" اند .اين قدرتھا
بظاھرھيبتناک بنظرمی رسند ،اما ازآنجاييکه ازقبل استثمارخلقھا وغارت ملل ،طفيلی زندگی می کنند
ودشمن خلقھا وملل تحت ستم واستثمارجھان اند؛ ازاينرو توده ھای خلق جھان باآنھا تضاد آشتی
ناپذيری دارند.
درمورد موقعيت وتوانائی قدرتھای امپرياليستی ودولتھای مزدورآنھا درمنطقه وموجوديت نيروھای
مسلح گروه ھای اسالمی که عليه آنھا درگيرجنگ ھستند؛ توضيحاتی صورت گرفت .اين نکته نيزبايد
مدنظرقرارگيرد زمانی که اين قدرتھا درک کنند که نيروھای انقالبی پرولتری وتوده ھای خلق
درائتالف واتحاد بانيروھای مترقی سايرجريانات سياسی عليه آنھا به جنگ انقالبی مبادرت کرده اند؛
بنابرخصلت تضاد بين آنھا ،اختالفات خودراکنارگذاشته وھمه اين نيروھا)امپرياليستھای اشغالگر،
دولتھای ارتجاعی ونيروھای ارتجاعی مسلح ودرگيرجنگ باآنھا( درھريک ازاين کشورھای که آتش
مبارزه انقالبی توده ھای خلق تحت رھبری نيروھای انقالبی پرولتری شعله ورگردد؛ مشترکا ً اين
نيروھارا موردحمله قرارمی دھند.ازاينرومبارزه انقالبی دراين کشورھا بايد ازپايه وسيع توده ای
برخورداربوده واحزاب پرولتری واقعا ً انقالبی نيرومند اين مبارزات را رھبری کنند.
درتاريخ مبارزات خلقھا وملل ودرکشورھای مختلف جھان باربارشرايط عينی مساعد وموقعيت ھای
مناسب مبارزاتی بوجود آمده است .دربرخی ازکشورھا که نيروھای انقالبی ومترقی و توده ھای خلق
اين آمادگی قبلی راداشتند وازاوضاع وشرايط بوجود آمده درکشورھای شان ودرسطح جھان بنفع شان
استفاده کرده وضربات شديد ومرگباری برارتجاع داخلی وامپرياليسم واستعمارخارجی وارد کردند وبه
استقالل وآزادی ،حاکميت ملی وطبقاتی ،دموکراسی وعدالت اجتماعی ورفاه رسيدند .برعکس نيروھای
انقالبی پرولتری ونيروھای سايرجريانھای مترقی که اين آمادگی رانداشتند ،آن فرصتھای مساعد
ازدست رفت .دراين منطقه درافغانستان درسالھای دھه چھل خورشيدی)فضای سياسی بازنسبی بوجود
آمد( ودردھه پنجاه خورشيدی بعد ازکودتای ننگين ثورسال )1357شدت اختناق واستبداد وفاشيسم رژيم
جنايتکارخلقی پرچميھا وخيزش توده ھای خلق شرايط عينی مساعدی درجامعه بوجود آمد( ودرپاکستان
درزمان حکومت ذوالفقارعلی بوتودراوايل دھه ھفتاد ميالدی)بطورنسبی فضای بازسياسی بوجود آمد(
ودرايران درآستانه انقالب بھمن سال  1357خورشيدی) که توده ھای خلق ايران عليه رژيم استبدادی
شاه بپاخاسته بودند( شرايط عينی مساعدی بوجود آمد؛ ليکن نيروھای انقالبی مردمی نتوانستند بابھره
برداری ازآن درجھت بيداری وتشکل وبسيج توده ھای خلق وبراه اندازی يک مبارزه انقالبی مسلحانه
درسرنگونی حاکميت ارتجاع فئودال کمپرادوری وسلطه امپرياليسم وسوسيال امپرياليسم )خاصتا ً
درافغانستان( استفاده کنند .زيرابدون آماده شدن شرايط ذھنی وانقالبی دريک جامعه ،مساعدت شرايط
عينی به تنھائی نمی تواند عمل کند .ايجاد شرايط ذھنی دريک جامعه ازرسالت تاريخی ووظايف
نيروھا وگروه ھای انقالبی پرولتری است تا درجھت بوجودآوردن آن درجوامع شان مبارزه کنند.
چراکه درعصرامپرياليسم وانقالب پرولتری غيرازنيروھای پرولتری ھيچ نيروی طبقاتی ديگری نمی
تواند مبارزات توده ھای خلق را درراه نجات واقعی آنھاازسلطه وستم فئوداليسم ،بورژوازی
کمپرادوروامپرياليسم رھبری نمايد .درھشت سال اخيربا تھاجم نظامی امريکا وناتوبه افغانستان واشغال
استعماری آن وتشکيل دولت دست نشانده ازگروه ھای خاين وجنايت کار ،شرايط عينی درکشورمساعد
است .ليکن شرايط ذھنی ھنوزطورالزم آماده نشده است .اين وظيفۀ گروه ھای انقالبی پرولتری است
که درجھت ايجاد شرايط ذھنی درجامعه به مبارزه انقالبی شان شدت بيشتری بخشند ،تابدين وسيله
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بتوانند مبارزات ملی وطبقاتی خلق کشورراعليه امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدوررھبری کنند.
27فبروری  8 )2010حوت (1388
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