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آغازمرحلۀ  )ھلمند( مارجه ولسوالیدر »مشترک « نظامی بزرگعمليات 

خلقھای  عليه  مزدورکرزیياليستھای اشغالگرودولت ازجنايات امپرجديدی
   .افغانستان استوبيد فاع مظلوم 

                    
لت تش دوباشتراک اردی ارتشھای اشغالگرامريکا وناتو مي�2010بتاريخ دوازدھم ماه فبروری 
آغازکردند که   درو4يت ھلمندبرولسوالی مارجهاززمين وھوا رامزدورعمليات نظامی مشترکی

ً  درطی مدت طو4نی مستقيمااين محل.اند بقتل رسيده ومجروح شدهنفرغيرنظامی ده ھا تاامروز
 خودراتارارداشته اند ان فامکمردم مظلوم آن کمترازاينروزيرکنترول طالبان قرارداشته است،

ازآنجاييکه اين . نجات دھندطالباننيروھای وودولت مزدوروناتو امريکا سنگينرآتشبارھایيززا
  انسانی امکان بروزفاجعهميدان جنگ وحشتباری گيرمانده اند،درمردم  و پرنفوس استولسوالی

يات نظامی عليه  اين عمل گفته شده که. است قابل پيش بينیحمله نظامی گسترده بطورھمه جانبه دراين 
حدود پانزده  ووناتودرافغانستان ومنطقه آغازشدهبراساس استراتژی جنگی جديد امريکا البان والقاعده ط

نيروی جنگی  ھزار15 رکنيد که دريک منطقه کوچک صوت. ندھزارنيروی نظامی درآن شرکت دار
 باکه  طالبان والقاعده نفری  چند صد کوچک دربرابرنيروی نظامی وقوای ھوائیمجھزباتوپ وتانک

نگند، به چه منظوری است؟ اين لشکرکشی بيشتربه  عليه اين ارتش بزرگ می ج چريکیجنگشيوه 
 وحاکميت سلطه استعماری امريکا بدون چون وچرا  تامردم افغانستان استترھيب سرکوب ومنظور

درھمين  ازجانب ديگر.را پذيرفته وقصد قيام ومقاومت مسلحانه عليه آنھا نکننددولت مستعمراتی 
 . تا نيروی طالبان والقاعده متحمل می شوندبيشترين صدمه رامردم اين منطقهمليات گسترده ع

 نظامی سنگين  ھایوقرارگفته سخنگوی وزارت دفاع ملی دولت مزدور، قراراست اين نوع عمليات
     .ال درمناطق مختلف کشورانجام شودبرای مدت يک ونيم س

روحی، ترس  فشارمنجمله اطفال وزنان دربدترين شرايط  دراين حم�ت وحشتبارھزاران تن ازمردم
ری  ضرو ووسايل به کمترين امکانات  اين ولسوالی مردم مظلومً وع�وتا.قرارگرفته اندووحشت 

 درچند روزبعد که  ونادعلی ازاھالی مارجهکتله ھای .دسترسی ندارند وغذاحياتی مانند داکترودوا 
ھمچنين . ان مانع فرارمردم ازمنطقه می شوند طالب می گويند کهموفق بفرارشده اندازاين حمله نظامی 

 گسترده مين گذاری کرده اند واين خود مانعولسوالی را بطور شھروقراء اين طالبان مناطق اطراف
ورتعداد فاميلھای که وطبق گزارش دولت مزد . ايجاد کرده است محلان اينفرارمردمبزرگی دربرابر

  . به چھارھزارفاميل می رسدتا حال  فرارکرده اندازاين محل 
 جنايت ضد بشری است، ھمين عمل يکا وناتو ودولت مزدوربراين منطقهچنانکه حمله نظامی امرھم

  توجه کنيد که مردم دراين محل. محسوب می شود بشریدطالبان نيزدرماھيت اش يک جنايت ض
آنھم که ھردونيروی . ن می شوندنيروھای طالباچگونه قربانی جنايات ارتشھای اشغالگرودولت مزدورو

عايت قوانين ر به  تعھدیجزئی ترين  ونداشته حيات مردم وحشی وضدانسانيت کوچکترين توجھی به
ی عليه ارتشھامردم مظلوم وبی دفاع رانيزطالبان  . ندارندانغيرنظامي دربرابر المللیبين

 ونيروھای اشغالگرھم منازل .ای اشغالگرمی جنگند مسکونی عليه قومنازلوازاشغالگرسپرب�ساخته 
للی  نقض قوانين بين الممتھم بهھريک ازدونيروی متخاصم ديگری را .مردم را بمباران می کنند

. درکشتارمردم جزئی ترين ترديدی بخود راه نمی دھنددرحاليکه ھردونيرو.د می کنانغيرنظاميدربرابر
اين فقط .  ھستند بنفع خودشانين جنگ ازا وتبليغاتی بفکربھره برداری نظامی وسياسی جنگھردوجھت

ًمردم بيدفاع ومظلوم افغانستان خاصتا مردمان مناطق جنوب وجنوب غربی وشرقی کشورھستند که 
دولت اش وم امريکا وشرکای ناتوسدرطی ھشت سال اخيرقربانی خواسته ھاواھداف امپريالي

   .شده اند  پاکستانتً عمدتا دول طالبان ومتحدين خارجی آنھایھامزدوروگروه 
 امريکا قبل ازآغازاين حم�ت قوماندانھای اينست که  دراين حمله نظامی سنگين درخورتوجهموضوع

لکه بيرون راندن  بزرگ کشتن طالبان نيست؛ بھدف ازاين حملۀ: ربصراحت گفتند کهودولت مزدووناتو
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تاريخ حم�ت قبلی  واع�م. شودبرقراردراين مح�ت حاکميت دولت مزدور است تا آنھا ازاين مناطق
طرفين  درحاليکه درميدان جنگ ھريک از.ه استنظامی به اين منطقه ھم به ھمين منظورصورت گرفت

 اين مطلب بدرستی ماھيت تضاد بين .کندکرده وبراوضربه وارد غافگيرکوشش می کند تا دشمن خودرا
باشند درگيرع شديدی ھم  ولودرجنگ ونزااينھا.  رابنمايش می گذاردامپرياليسم ونيروھای ارتجاعی

 اينراھم قوتھای اشغالگروھم دولت مزدور .ت کنندی توانند باھم کنارآمده وترک مخاصمبازھم بآسانی م
دارکردن طالبان به وا به منظور يا نمايش قدرت نظامینظامی سنگينل اين فشارکه اعما پنھان نکرده اند
 حصول توافق بين اين گروه ھا صورتودر.  است وشرکت دردولت مستعمراتیوصلحانجام مذاکره 

 متشکل ازگروه ھا وعناصرجنايتکاروخاين  دولت مستعمراتیرتشھای اشغالگرودولت مزدور، نصابوا
 درطی ھشت سال زيرا.  شود می تکميلً تقريبا توسط طالبان وگلب الدين وحقانیبه خلق وميھن

 که ان نبوده ونيست وانقياد طلبوميھنين به خلق  وخاينانوآدمکشان جنايتکارچ گروه وفردی ازاخيرھي
خلقی پرچميھا ، يشه ھا مل تکنوکراتھا،،يم نباشد؛ منجمله گروه ھای جھادیدراين دولت سھ

 گروھی ازامارت ،ب اس�میازحزجناح اکثريت ،)»افغان ملت«(حزب سوسيال دموکرات،ائيھاوساز
 فقط جناحی ازحزب .اليسمعناصرارتجاعی ومزدورامپريسايروروحانيون مرتجع ،اس�می طالبان

عليه قوای  طالبان وگروه حقانی ھستند کهھبری گلب الدين وبخش بزرگی ازاس�می تحت ر
مزدوران  اين  با تھديد وضربه نظامی وامريکا وناتوت�ش دارند تا.الگرودولت مزدورمی جنگنداشغ

   . بخدمت بگيرند را دل آسا کرده ودوباره» خاطرآزرده «سابق
 برای بيرون راندن ارتشھای خارجی  که می کنند تبليغاتگلب الدين وحقانی،  طالبانی امارت اس�م

 ايدئولوژيک  ماھيتبه لحاظاين نيروھا درحاليکه . ند می جنگوآزادی ملیوحصول استق�ل کشور
وحشتبارومزدوری آنھا به امپرياليسم  ودولتھای ارتجاعی   وطبقاتی وسابقه حاکميت ارتجاعیسياسی
  حاکميت دورانکارنامه. د ندارن ومردم دوستیخواھیکوچکترين ايده واحساس واقعی وطن  ،منطقه

 ازتاريخ اين کشورراتشکيل صفحۀ سياھیجزجنايت وتجاوزبرمردم نبوده واينھا که خاينانه وجنايتبار
وکری اين نيروھا ازابتدای پيدايش آنھا به حيث نمايندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوردرن.دھدمي

  ازدست رفتۀ حاکميتھم برای درشرايط کنونی اينھا لذا. رتجاع منطقه قرارداشته اندبه امپرياليسم وا
 وکابوس جناياتوآ4م شھريان کابل ھنوزازرنج الخصوص ردم افغانستان علی م. شان می جنگند

 دمکش  آباندھایاين .  رھائی نيافته اندھم قماش شان اين گروه ھا وگروه ھای مزدوروتجاوزات ننگين
 سی سال شنيعترين  درطی شان خلقی پرچمی، مليشه ای وسازائی ورفقای جھادی درانامزدوروبر

رمايه ھای  بيت المال وس مردم و وھست ونيست کردندکشورراويرانو رواداشته  مامردمجنايات رابر
مردم خواھی مينمايند ی و استق�ل طلباين گروه ھا امروزادعایازاينکه . ملی وعامه راغارت کرده اند

 جنگ اين گروه ھارا عليه ولی نعمتان  بنام تحصيل کرده وشرم آورترازاين که عده ایشرم آوراست،
   ! مردم افغانستان می خوانند»مقاومت ملی«يروزشان د

 به افغانستان وانجام حم�ت سنگين نظامی برمناطق کوچک ديد امريکائی ارسال سی ھزارنيروی ج
مظلوم، خودعمق استراتژی واھداف امپرياليسم امريکارادرافغانستان ومنطقه برای مدت وقتل عام مردم 

ھشت سال است که مردم افغانستان درزيرآتشبارھای ارتش امريکا وناتو کشته . طو4نی آشکارمی سازد
به » صلح طلب« ولی زمانی که اوباما. می شوند وکلبه ھا ومزارع آنھا ويران ونابود می گردد

د راه پيدا می کند؛ اع�م می نمايد که تطبيق برنامه نظامی امريکا درافغانستان ومنطقه ناکافی  قصرسفي
عريان ه رابرمردم اين کشورواين منطقه بوده وامريکا بايد باشدت بيشتری عمل کند وخشونت سرماي

 سال،  بابازبينی به عملکرد ارتش امريکا درافغانستان درطی ھشتچنانچه دولت امريکا. ترسازد
رادرولسوالی ازاين قبيل استراتژی جديد نظامی رابه منصه اجراقرارداد واولين عمليات سنگين نظامی 

گی بدون  درطی يک سال اخيرحم�ت ھوائی توسط طيارات جنھمچنين . مارجه دوھفته قبل آغازکرد
ب گروه ھای به ھمين ترتي. پيلوت رادرخاک پاکستان ازدياد بخشيده ومردمان آنرابقتل می رساند

  . کوماندوئی امريکا بطورگسترده درخاک پاکستان فعاليت دارند
 نقشه ھای استعماری» جنگ عليه ترويسم«  مي�دی به بھانه ای 2001 امپرياليستھای يانکی درسال 

 روی دست گرفته وافغانستان ويران ومردم ستمديده ومجروح آنرا امپرياليستی شانرا دراين منطقه
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 مي�دی بالشکرچند 2003ھمچنان که درسال . وردحم�ت نظامی وحشيانه قراردادندمين وھوا مزاز
 کردند واولين قربانی آنھا خلق مظلوم عراق بود که درطی  راشرق ميانهصدھزارنفری عزم تسخير

.  کشيدندآن شکنجه شدند ورنج وگرسنگی" ثبع" وحزب م حسينسالھا تحت رژيم جھنمی صدا
شيانه د نزديک آن امپرياليسم انگليس حدود يک ميليون ازخلق عراق راوحامپرياليسم امريکا ومتح

به فرارکرده مجبورراوبيش ازسه مليون آنھارامعلول ومعيوب کشتارکردند وبه ھمين تعداد
 سياه وننگين ارتش وکارنامۀ. دربد ترين شرايط بسرمی برنددرکشورھای ھمجواردردشتھای سوزان و

 وحيوان جنايت وساديسم زندانيان درزندان ابوغريب دربغداد عمق امريکا درشکنجه ھای وحشيانه
  . رابه نمايش گذاشتصفتی ارتش امريکا وخصلت حقيقی اين غول سرمايه داری جھانی

خلقھای مظلوم وستمديده افغانستان وديگرکشورھای منطقه بايد بيدارشوند وخودراتکان داده وازگرداب 
 بيش  مردم افغانستان بايد. خود فکرکنند ونسلھای آيندۀات خودتوھم وساده انديشی برآيند وبرای نج

ازاين فريب تبليغات ماشين عظيم دروغ پراکنی امپرياليسم بين المللی را نخورند و با وعده ھای چرب 
اينھا .  دل خوش نکنند بيش ازاين»دموکراسی بازسازی، نوسازی، رشد وترقی و « ونرم آنھا ازقبيل

 آنً خاصتا ومردمان کشورھای منطقهتازمانيکه مردم افغانستان. يرنگ است ونھمه دروغ وترفند
 خودرا ،ازمردم دانسته ومی خواھند که برای مردم خود خدمت کنندبخشی  که خودرا نیروشنفکرا

  زندگی جھنمیچه شرايط دررنکنند که مردم ما ازھاله ای جھل وبی تفاوتی بيرون نکشند وعميق فک
اکميت وستم وجنايت وتجاوزمی کنند برآنھا حد ونيروھای  وچگونه افرا طبقات وکداممی کنند

وامپراليستھای خارجی چگونه بااتکاء برھمين طبقات وگروه ھای ارتجاعی ومزدورمردم 
  . وضع برھمين منوال خواھد بودتاندانند که راه نجات کدام است، و؛رابزنجيرکشيده اند

پرياليستی وارتجاعی کشورشان رابه اشغال نظامی درآورده بايد بانديشند که چگونه دولتھای اممردم 
 آلمان "بن" درشھر ودولتی که بعد ازتوطئه امپرياليستی. وخود آنھارابه سلطه استعماری کشيده اند

ال اخيربرآنھا چگونه  شد؛ چه گروه ھا وافرادی برآنھا دوباره حاکم شدند ودرطی ھشت ستشکيل
يک بارازخود بپرسند که ھمين گروه ھای خلقی پرچمی، سازائی، ؟ مردم افغانستان رفتارکرده اند

 وافراد خاين به خلق وميھن وجانيان ضدبشريت درطی سه  ھاجھادی، مليشه ای، طالبی وغيره گروه
 چه کرده اند؟ سرنوشت آنھارابه کجا کشانده اند؟ نھاآنھا وپدران ومادران وخواھران آدھه اخيربا

عت وباغداری ومالداری مشغول اند زران که ھفتاد درصد مردم آن به ی مانند افغانستاچرادرکشور
طبقات با4ی جامعه مانند فاميل ھای ازنفرچند ده ھزار فقط دوثلث نفوس آن درفقرشديدی گرفتاراند؟

،  وزمين قوماندانھا، د4لھای اسلحه قاچاقبران وک�ه برداران، کارخانه داران،فئودالھا، تاجران د4ل،
حدود وصاحبان عالی رتبه دولت مزدورين اضی مردم وعامه، جاسوسان، مامورغاصبان ار

 چند صدو. ھستندونعمتی برخوردارشده وازھرنازبزرگ  دارائيھای مالک  که)ان جی او(دوھزار
 با4ی  سطح زندگیئی خرده بورژوازی وزمين داران متوسط ھمھم ازطبقه متوسط واقشاربا4نفرھزار
 درکدام سرک وکوچه . فقط زندگی بخورونميری دارندبه سويه ھای مختلف نفرونميليچند وباقی  .دارند

وپس کوچه اين کشوراست که زن وطفل وياپيرمرد وپيرزال وجوان معيوبی دست به گدائی درازنکرده 
حدود يک ميليون نفر .  شاقه ترين کارھا مجبورساخته شده اند صدھا ھزارکودک ونوجوانی که بهاست؟

معتاد مواد مخدراند، ايدزوانواع ديگرامراض مکروبی به سرعت شيوع پيدا می کند؛ مردان وزنان 
ت واجحاف وستم وبيدادگری، اعاملين اين ھمه جناي .ات تکان دھنده ای ديگری ھستندموضوعاينھا 

  اين کتله ھای ميليونی مشخص ھستند؛ دولتھای گذشته ودولت کنونیفقروبدبختی ورنج واندوه اين
ھمين طبقات ودرطول صدھاسال .ھستند آنھا امپرياليستھاباداران طبقات حاکم فئودال وتاجرونمايندگان 

، حاصل دسترنج وعرق ريزی توده ھای دھقانان ارتجاعی وقدرتھای خارجی سلطه گروغارتگر
ونعمت ونسل درنسل آنھا ازگرده توده ھای مردم به ناز. رده اندوکارگروسايرزحمتکشان راتصاحب ک

 تجاوزات تاريخ سی سال اخيرکشورشاھد تکان دھند ترين جنايات و. اندبرآنھا حکم راندهه وزندگی کرد
شرم آوری است که توسط رژيم مزدورخلقی وپرچمی ھا، جھادی ھا، طالبان ودولت مزدورکرزی 

 اين سرزمين  مظلوموامپرياليستھا ودولتھای ارتجاعی اين گروه ھای جنايتکارومزدور، برمردم
   . استصورت گرفته
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؛ فوق الذکردرداخل وخارج کشورھستند جنايتکار که مربوط به باندھایغيرازافرادتحصيل کرده ای
کرده ھا درداخل وخارج کشورموجوداند که بخشی ازآنھا ازقبل  تحصيلتن ازان ھزارھمين اکنون 

  فقط بفکرساختن زندگی شخصی خود »موسسات غيردولتی«امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورو
دست « اينھا به کتله ھای مردم گرسنه وبه رمق رسيده کشورمنحيث فلک زده ھای می بينند که. ھستند
شنفکرخطاب کرد بخش ديگرازاين تحصيل کرده ھا ويااگربشود آنھارارو!خواسته تاچنين باشند» تقدير

 بااين کهتوده ھای مردم  گاھی درموردسرنوشت  اينھا کنند؛ اگرچهزندگی میدرخارج وداخل کشور
. می دھند اما ديگرھيچواحساسات زودگذری نشان  مصايب ھولناک گرفتاراند آه وافسوسی می کشند

دفاع سنگ  است که روزی» روشنفکران«ولی دراينجا سخن متوجه آن بخش ازتحصيل کرده ھا و
  توسطازروشنفکران مبارزمردمی  رابه سينه می زدند؛ درحاليکه چندھزار ھای مردمتودهمنافع از

، باندھای جنايتکارومزدورسوسيال امپرياليسم جنايتکارانه بقتل رسيدند ويادرزندانھا شکنجه شدند
ل کشورتوسط داخدردرپاکستان ورسوسيال امپرياليسم ورژيم مزدو وصدھاتن ديگردرجبھات جنگ ضد

ظاره ربيک حالت بی تفاوتی نوچه درخارج کشو ليکن اينھا چه درداخل .شدندترور» اخوان« باندھای 
 وخدمت درميدان انقياد و تسليم طلبی ملی وطبقاتی» روشنفکران «دادی ازاينتعو .گراوضاع ھستند

 شان  وسازائی خلقی پرچمین ازحريفا سعی می کنند تاگوی سبقت راگزاری به استعماروامپرياليسم
  .بربايند

اين جنبش رافقط  .  بيک جنبش وسيع مردمی نيازاستبرای نجات مردم افغانستان:  اختصاربگونه 
  پرولتری انق�بیکه آنراخط روشنجنبشی . کنند ًروشنفکران وافعا مردمی ومبارزمی توانند ايجاد

درآن صورت است که ميتوانيم انديشه ھای سياسی علمی وانق�بی رابه توده ھای مردم . رھبری کنند
 وشرط  آگاھی سياسی است کسبیمردمانق�بی شرط اول مبارزه . انتقال داده وآنھارابيداروآگاه سازيم

دوم ايجاد تشکل انق�بی است که توسط آگاه ترين، صادق ترين وازخودگذرترين روشنفکران انق�بی 
 عليه ابرای مبارزه است که ميتوانيم توده ھای مردم ر وتشکلبرمبنای ھمين آگاھی و.رھبری شود

   .  بسيج کنيمامپرياليسم وارتجاع
  

  : نظامی  سياسیمنطقه و پيچيد گی اوضاع تان وريکا درافغانس ام غارتگرانه استراتژی
  
  قدرتھای وسلطۀ استعماری تھاجم مردم افغانستان عليه ھای مقاومت تاريخبه  مرور کوتاھی -1

  : جھانخوار
  

 حساس  بنابرموقعيت جغرافيائی سياسی وجودی اشدرطول تاريخ و تاريخ کھن دارد کنونیافغانستان
 رشد وآبياری،ترقی زراعترشد و و سرزمين آنکيفيت حاصل خيزی به لحاظ ھمچنينو قاره آسياآن در

حرص   قرنھا وھزاره ھای گذشته،وشھرنشينی درطی تمدنگسترش  و مالداری انکشافصنايع دستی،
وقدرتھای توسعه طلب وسلطه جوراتحريک کرده وبارباراين سرزين راوحشيانه وآزقبايل باديه نشين 

 قبل 539درسال ) ھخامنشیازسلسله (کورشحمله ". اندکرده تاراجغارت وو  قراردادهموردھجوم
 مي�دی؛ حمله 3ايران درقرن حم�ت ساسانيان ؛ قبل ازمي�د330درسال درمقدونی اسکنحمله  ؛ازمي�د

 دين اس�م» تبليغ« درزيرلوای وتشنه ثروت ومال اعراب باديه نشينحم�ت  مي�دی؛5قرن درھيتاليان 
 مي�دی؛ حم�ت 13 مي�دی؛ حم�ت مغولھا درقرن 12زدرقرن حم�ت ترکان غ؛  مي�دی661درسال 

 بعد تجزيه افغانستان ميان قوتھای ازبکان شيبانی  مي�دی و16 تااوايل قرن 14اخرقرن تيمورلنگ ازاو
درھمه اين دوره ھا مھاجمين وسلطه گران ).  مي�دی1709-1507از( وصفويان ايران ومغو4ن ھند

 وجنايات سھمگينی رابر  کردندھاحشت وغارتگريبه اين سرزمين ھجوم آورده وو بارباروسعه طلبانوت
معنوی توده  وھمه دست آوردھای مادی وبوجود آوردهمردمان آن رواداشته  وويرانيھای مدھشی را

  . اندھای مردم رانابود کرده
وسرزمينھای آسيای ميانه ، با ايران  گاھی اين سرزمين ،دردوره تسلط اعراب واس�مھمچنان 

، دردوره سامانی )قرن نھم مي�دی( کشورواحدی راتشکيل ميداد؛ مانند دوره حکومت عياران سيستان
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، )  مي�دی13 و12قرن ( دردوره غوريان، )قرن يازدھم مي�دی( دردوره غزنويان،)قرن دھم مي�دی(
تاريخ غبار {) مي�دی17 و16قرن ( دوره صفويانودر)  مي�دی15قرن ( دردوره تيموريان ھرا ت

  ".}جلد اول
سوسيال کردند ورااين سرزمين  عزم تسخير استعمارگران بريتانيائیدرآخردھه چھارم قرن نوزدھم 

ه ومردم ما به سلطه استعماری قراردادراموردحمله نظامی  اين کشور1979 درسال امپرياليسم  شوروی
  ومظلومان شده واين مردم ب�کشيدهوير اين کشور مي�دی2001سال ودر.اش درآورد

 . قرارگرفتابرقدرت امپرياليستی امريکا وکشورھای عضوناتودرزيرچکمه ھای ارتشھای بارديگر
 درحال جنگ ومقاومت عليه  دربخش اعظم تاريخ آنرزمين اين س که مردمانتاريخ گواه است

مردمان اين خطه باستانی  وه غرب وشرق بود وامپرياليستھایعمارگران، توسعه طلبان واستمھاجمين
  . درخشانی ازمقاومت ومبارزه دليرانه عليه سلطه گران خارجی وحکام بومی دارند ۀکارنام

 دست ی مقاومتھای ملی مردم افغانستان عليه استعمارگران انگليسی وروسی ودولتھا کارنامۀبانگاھی به
مقاومتھا توده ھای دھقان وساير ه اين ھمشود که در ديده می آنھا دربيش ازيک ونيم قرن اخير، نشانده

مردم تحت توده ھای ارتش استعمارگرانگليس دوران تھاجم در. بوده اند زحمتکشان نيروی عمده
 ازدھقانان مرفه ً که اکثرا ازبين ھمين مردم برخاسته بودند وعده ای شان رھبران ملیرھنمائی

ی مقاومت ملی سھم می انه درجنبشھا صادق کهبودند ن دوست وروحانيون ميھزمينداران متوسط و
خلقی درجنگ ومقاومت ضدرژيم مزدور. ده اند بورھبران اين مقاومتھاجمله  ازآنھا از وعده ایگرفتند

 ھسته ھای مقاومت توسط مردم شکل گرفت  بعد ازقيامھا وشورشھا خورشيدی1357پرچمی ھا درسال 
 جنگ ومقاومت 1358 درسال ھای روسیمی سوسيال امپرياليست تھاجم نظا ودرزمان.وتوسعه يافت

 خورشيدی شدت ستم 1357چند ماه بعد ازکودتای ننگين ثورسال .  يافتکشورگسترشدرسراسر
 1357مردم درسالتوده ھای   قيامھای خونين خودجوش واستبداد وفاشيسم رژيم خلقی پرچمی ھا باعث

 وو4يت  مردم و4يت ھراتقيامو4يت سمنگان ودروف دره ص مانند قيام ؛يدی ازکشورگردمناطقدر
قيام وتظاھرات سوم  و1358درسال  قيام نظامی غند اسمارھمچنان و1357ماه حوت سال  دربادغيس
                                                                . ديگر درشھرکابل وشورشھا وقيام ھای1358حوت 

  رھبران مقاومت مردم ازبين خود آنھا برخاسته بودند باانگليسھا افغانستانجنگ مردمران دودردو 
 ه ب ومردم نان ميھنمعليه دش کشورونيروی خارجی جنگ ومقاوت راوبدون وابستگی به کدام

خان  امان هللا  پادشاه  ودرجنگ سوم افغان وانگليس.به پيش بردندمنظورکسب استق�ل وآزادی ملی 
.  مردم عليه ارتش انگليس قرارداشتمقاومتجنگ دررھبری   بی وترقيخواھی طلباروحيه استق�ل

ودراين جنگ بود که مردم افغانستان استق�ل سياسی کشورخودرابزورشمشيرازاستعماگران انگليس 
ا باانگليسھا  البته دربارۀ خطاھا وانحرافات جدی اين پادشاه درشرايط جنگ سوم افغانھ(.حاصل کردند

ً، ماقب� درنوشته ھای ديگری به تفصيل صحبت کرده لت طبقاتی اش صورت گرفتبرمبنای خصکه 
  . )صرف نظرمی نمايمدراين باره ايم ودراينجاازتفصيل بيشتر

 ھرگاه مردم  دوجنگ اول ودوم افغان وانگليس،زمانمقاومتھای مردم افغانستان، دربه شھادت تاريخ  
که اين ديده شد ؛ د وآنھارابرھبری شان برگزيدندوردن راخ وخوانينفريب عناصری ازطبقات فئودال

ولتی به رسيدن بقدرت د وبه خاطر خيانت کرده وميھن مردم به، ومبارزهعناصربجای ادامه مقاومت
اميردوست (  ميتوان آنھاکست کشاندند که ازجملۀ  شدم رابه ومقاومت ھای خونين مردشمن تسليم شدند

وسوسيال امپرياليسم رجنگ ومقاومت عليه رژيم مزدوردو .فت را نام گر)محمدخان وعبدا لرحمان خان
توسط دولتھای خارجی ) بنام تنظيمھا واحزاب اس�می( وضد مردم خودفروختهعناصرنيزشوروی 

سازمان داده شده  امپرياليستھای غربیسايرامپرياليسم امريکا وان وايران وعربستان وًعمدتا پاکست
 و ديده شد که اين . تحميل گرديدندردم  م خودجوش توده ھایتوتسليح وتمويل شدند وبرجنگ ومقاوم

 سعی کردن تاباحم�ت مردمی شان، لی وضدم  ضد وخصلتبنا برماھيتگروه ھای ارتجاعی و مزدور
 جنگ ومقاومت مردم  درجبھات جنگ،ًقات�نه عليه نيروھای انق�بی مردمی ونيروھای واقعا آزاديخواه

 برجنگ، دست آوردھای  ھمه جانبه بعد ازتسلط اين نيروھا.محروم سازندرا ازرھبری انق�بی ومترقی 
قربانی وفداکاری درجھت تامين منافع خود وباداران شان عاد4نه مردم رابا آنھمه ملی وجنگ 
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جنايات  خيانتھا و واستخوان شان درد وعذاب وگوشتپوستمردم ما با بعد ازآن .موردمعامله قراردادند
 عليه مردم وميھن ادامه  وستم آنھاوسی سال است که  خيانت وجنايت. کردنداس احساين گروه ھا را

گروه ھا رخلقی پرچمی وسايباندھای جنايتکاريت پيشه باجنا خاين وھمين گروه ھای.دارد
 جمع شده اند وتحت  به رياست کرزی مزدوروعناصرمزدوروخاين به خلق وميھن دردولت مستعمراتی

   .مردم ادامه می دھنديکائی واروپائی به کشتارتھای امررھبری امپرياليس
دھقانان، (  ھای مردمتوده بالقوه وبالفعل نقش ات ملی وميھنیزمبار درھمه دوره ھا درافغانستاندر

 عمده بوده وعناصرروشن بين) کران مردمی روشنف مزدورکاران،، کاران کارگران، پيشه وران، کسبه
 ی داشته وآزادی خواھ ميھن دوستیاحساس ديگرکه ات ازطبق ھم وعناصری وطن پرستوروحانيون

 عليه دولت مزدورواشغالگران جنگ ومقاومت.  دراين مبارزات ملی درکنارمردم قرارگرفته انداند
به  نگ جليکن آن .  ونيروھای ارتجاعی رھبری آنرابدست گرفتندروسی به گونه خود جوش آغازشد

 برآن اس�می وتحميل رھبری نيروھای ارتجاعی . بود استق�ل طلبانه و ملیخصلت آنلحاظ ماھيت و
 ليکن ھيچ يک ازاين تنظيمھا ورھبران آن .را نمی زدايد آن وعاد4نه ملیه شکست کشاندن آن، وجھهوب

زيرا يک فرد . برای استق�ل کشورو آزادی ملی وحاکميت مردم نمی جنگيدند ونه ھم بآن باورداشتند
 ضدامپرياليست وضدارتجاع  بايد حد اقل ملی استند ادعا کند کهمانی می توازويايک گروه سياسی 

  . درنظروعمل ثابت سازدواينرا بوده 
دولت اس�می  تحت رھبری گروه ھای جھادی منجمله حزب اس�می گلب الدين وگروه حقانی  وخلقی 

وبعد  . طالبان سرنگون گرديدجاعی رقيب شان،توسط گروه ارتپرچميھا ومليشه ھای دوستم وملک 
 ليکن .د شامپرياليسم امريکا ازقدرت ساقططالبان توسط حامی آن  مي�دی 2001 سپتمبر11واقعه از

 دولتھای امريکا وناتو وخادمان يل دولت مستعمراتی درکابل،سقوط دولت طالبان وتشکدوسال بعد از
ت اس�می طالبان  اماردآوری مينمايند که چرا اعضایيا" بن"ازاشتباھات شان درکنفرانس ھمواره آنھا
طبقات م ويسامپريال بين  بيانگراين اصل است که کهاين خود.دادندکماکان دردولت دست نشانده جای نرا

خصلت تضاد آنھا . اردارتجاعی ديگرتضاد غيرقابل حلی وجود ندفئودال وکمپرادوروگروه ھا واقشار
 که به جنگ مسلحانه بکشد؛  گرددين آنھا برسرمنافع شان چنان حادچنين است که اگرگاھی تضاد ب

ًدا خلقھا وملل رامورد  ومتحمی کنند» صلح«  باھم کنارمی آيند و منافع آنھا ايجاب کند کهبازھم زمانی
ت�ش دارند که راه   وھم دولت مزدورکرزیامريکا وناتو  دولت ھماکنون. ستم واستثمارقرارمی دھند

درشرايط کنونی مشکل امريکا وناتو .  پيداکنند نی گلب الدين وحقا،طالبانگروه ھای ا بحلی برای آشتی
گران وحاکميت لجود آمده درکشورتوسط اشغا طالبان با استفاده ازوضعيت بوودولت مزدوراينست که

ودولت پاکستان به سھمی که طالبان  اما . قراردارندبه لحاظ مورالی دروضعيت مناسب تری مستعمراتی
 د که اھرمھای مھم قدرت دولتیآنھا می خواھن.  اند قناعت ندارندامريکا وناتو برای آنھا دردولت قايل

زيرادولت . مين گرددباشد وسلطه ونفوذ دولت پاکستان ھم بردولت تا آنھاًويا ک� حاکميت دولتی درقبضه
 ونفوذ دولت ھند درافغانستان  کنونی دردولت گروه ھای ائت�ف شمال بحضورگسترد؛ وطالبانپاکستان

خروج نيروھای نظامی خارجی را منحيث پيش (وبھانه ای که. مخالف اند ً شديداراتھاوبرخی ازتکنوک
 باين خاطراست که آنھا بدون حمايت قوتھای خارجی وباکمک دولت پاکستان )شرط مطرح می کنند

 اين موضوع ھدف اصلی. سقوط دھند را ن  پاکستانی، ميتوانند دولت پوشالیوگروه ھای القاعده وطالبا
  .فرعی استبرای آنھا تشکيل می دھد ومسايل ديگر  راوحزب اس�می ودولت پاکستانطالبان 

شدت وحشت وجنايت درطی دوونيم دھه ، از 1357 ثور7 بعد ازوقوع کودتای مردم افغانستان
منطقه ودرد ورنج واندوه امپرياليستی وارتجاعی روقدرتھای ھای مزدووتجاوزوستم گروه 

 تحت  ازاينروبرمق رسيده بودند؛ون وتحقيرناشی ازآنھا، به ستوه آمده وفقروبيچارگی ودربدری وتوھي
 »نجات«برای ًصورکردند که امريکا وناتوواقعا  توساده انگارانهياليستھا اغواشده تاثيرتبليغات امپر

 » وآوردن امنيت وآرامی آنھا بازسازی کشوروبھبود زندگی« و قرون وسطائی طالبانازشرحکومتآنھا
واع جنايت وفساد قدرتھای فشارستم واستبداد وتجاوزات وانخود را تحت بارديگرردم  م.مده اندآ

خشم ونفرت خودرابه  وعد صدای اعتراضات مردم بلند شده بب ھموارهازآن. ودولت مزدوريافتنداشغالگر
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 می ھرقدرازعمراين سلطه استعماری ودولت مستعمراتی . نداه لف ابرازنمودشيوه ھا واشکال مخت
  .  م به ماھيت  آن بيشترپی بردندمردگذر

 وطالبان ، گروه ھای اس�می ازترکستان چين، چچين، ازبکستانالقاعدهگروه طالبان به کمک گروه 
 جنگ راعليه نيروھای اشغالگرودولت دست دولت پاکستان ) آی اس آی(  وکمک ھمه جانبه یپاکستان

منحيث مدافع منافع طبقات ارتجاعی   گروه ھا انگيزه آغازجنگ اين باين صورت.نشانده آنھا آغازکردند
اليسم وکمپرادوريسم وامپرياليسم ودولت پاکستان  نه استق�ل  طلبی وآزادی خواھی است که اعاده فئود

وحمايت ھمه جانبه ک  ازکم گروه طالبان وگلب الدين وحقانی. است ازدست رفتۀ شانتاج وتخت
وھم ازکمک دولت ايران ونھادھای ارتجاعی ) ب اس�می واحزادولت پاکستان( مند منطقهارتجاع قدرت

 اند که» امپرياليستواستعمارضد« اينھا ھمين قدر. می بھره مندھستندعرب وسايرکشورھای اس�
 به جھنمیستان ووابسته امپرياليسم بارديگربقدرت برسند وافغانستان راتحت الحمايه پاکدوباره 

ھا درطی چندين سال به عملياتھای نظامی اين اگر.مبدل سازند برای مردم افغانستان بدترازجھنم کنونی
  .يدفاع ومظلوم روی گردان نبوده ونيستندازھيچگونه قساوت ووحشتی عليه مردم ب توجه شود، اينھا

 درافغانستان ھربارکه توده ھای مردم شورش ومقاومتی :درھمين سطح مطرح می کنيمًفع� موضوع را
 تجاوزومداخله نظامی امپرياليستھای خارجی آغازکرده اند، عليه ی وياراعليه حکام جابروستمگرداخل

 مزدورآنھا بوده  دفع سلطه امپرياليسم وسرنگونی دولت مشخص بوده وآنانگيزه وھدف آنھا
درطی . ست بوده ا)استق�ل، آزادی وحاکميت ملی( منافع ملی برمبنایھاآنعمده شعاربعبارت ديگر.است

فئودال وتاجران ارتجاعی  وناتوبرافغانستان طبقات ی امريکاھجوم نظامھشت سال آخربا
روحانيون مرتجع متنفذ ،بخش بزرگ تاجران وصنايع ملی، اقشارمرفه خرده کمپرادورونمايندگان آنھا، 

 شده ودرعرصه ھای ،تسليم قدرتھای امپرياليستیبورژوازی وقماشھای مختلف روشنفکران انقياد طلب
 . به خدمت آنھا درآمده اند» امنيتیخدمات « وشرکتھای"سات غيردولتیموس"، دولت مزدورمختلف در

 دربرابرسلطه امپرياليستھا وحاکميت هباقی مردم افغانستان وھمه افراد وگروه ھای مترقی وآزادی خوا
گروه ھا  . اعتراض می کنندھاآناشکال مختلف عليه ه ب وه شدت ناراض ومنزجرھستنداستعماری آنھا ب

عليه قدرتھای امپرياليستی اشغالگرواستعمارگرونوکران بومی آنھا ازطرق بی ومترقی انق�وافراد 
ضعف گروه ھای (  اما بنابرد4يل معين.ووسايل مختلف مبارزات افشاگرانه راعليه آنھا به پيش می برند

عليه  مسلحانه  مترقی ملیمقاومت ھنوز)ًانق�بی ومترقی ونيروھای واقعا ميھن پرست ودموکرات
حزب  طالبان و امارت اس�می که بوسيلۀجنگ کنونیو. آغازنشده استرتھای اشغالگرودولت مزدورقد

   جريان داردودولت کرزیعليه قوتھای اشغالگرھاحقانی ومتحدين خارجی آنگروه گلب الدين واس�می 
  .برمبنای منافع طبقاتی وگروھی خودشان است

     : دولت پاکستان درآنديگرو گروه ھای اسMمی  ونقشجنگ طالبان   ماھيت -2
درغياب يک نيروی  که  دشمن مردم وميھنی ارتجاعیاين گروه ھا ًطوريکه قب� تذکريافت

                                                                                                                                    مردمیانق�بی مبارز
 خود وحاميان طبقاتی گروھی ورسيدن به اھدافبخاطر راجنگ عليه قوتھای اشغالگرودولت مزدور،

  وشرايطی وزمينه ھا .می نامند  مردم افغانستان»مقاومت ملی« نرا  آمی برند، به پيش پاکستانی شان
 توانسته اند ازآن نفع برده وچندين ولسوالی رادرکنترول شان درآورند  قرون وسطائییکه اين نيروھا

کشتارمردم و برکشوراشغال نظامی وسلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی وضعيت :ازاين قراراست
 جنوب غربی وشرقی و4ياتًتوھين وتحقيرمردم خاصتا دری اشغالگر، تھديد وبيدفاع توسط ارتشھا

درزندان ھای  وحشيانه وغيرانسانی شکنجه ھایاعمال دستگيری وزندانی افراد بيگناه وکشور، 
 اعمال فشارحکام دولت،  با طالبان والقاعده ويا ھمکاریارتباط» بجرم«نتاناموبگرامی وگوا

انی گروه ھای مسلح جمظالم واخاذی ی،  دولت دراداراتنونی گسترده وبی قامزدوروفساد اداری
 ناامنی گسترده وعدم مصئونيت جانی وسرقتھای مسلحانه توسط آنھا، تجاوزات ناموسی واختطافھا

 ونفرت وانزجارآنھا دربرابرقوتھای روحيه ضد اشغال واستعماردرمردم موجوديتًعمدتا و ومالی مردم
وگروه ھای حزب که اکنون زيرکنترول طالبان مناطقی  درليکن . ديگريلمسات مزدورواشغالگرودول

 وداوطلبانه  رغبت  توده ھای مردم ستم ديده وجان به لب رسيده نه ازرویاس�می وحقانی قراردارند؛
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 دربين مح�ت درواقع مردم اين را پذيرفته اند که    وحزب اس�می وگروه حقانیحاکميت طالباننفوذ و
 بيگانه که قريه  جنايتکارھایتشار.  حاکميت آنھا تن درداده اندًی را انتخاب کرده وجبرابهيک» بدوبدتر«

  بم باران می کنند وده ھا را مردم وکاروانھای مسافرتیاجتماعات و، مراسم تدفينھا ومحافل عروسی
درھنگام  بدون اجازه ومعيوب می کنند، برمردم وحشت روامی دارندو  نفررا بقتل می رسانندوصدھا

 ھجوم می برند ، با خشونت وشيوه ھای خ�ف نورمھای اخ�قی پذيرفته شب وروزبه خانه ھای آنھا
بی  ومادرآنھا مورد وپدردان رادرپيش روی زن واو4در بازنان واطفال برخوردمی کنند، مشدۀ مردم

داکردن س�ح  قرارمی دھند، زنھاراجستجوی بدنی می کنند، به بھانه پي ولت وکوب حرمتی ودشنام
به بھانه جستجوی س�ح ومواد منفجره  وبخشھای ازاتاقھارات ھمه اسباب خانه رابرھم می زنندومھما

مردم بطورھمه درسايه ارشتھای باداران شان بر به ھمين صورت مامورين دولت نيز.تخريب می کنند
ھا  آن اجتماعیبوبيچارگی ومصايرند؛ دولت کوچکترين توجھی به فقرستم ووحشت روامی داجانبه 

بی کاری تامين مصارف کم آبی و درواقع درشرايط  آنھارا کهندارد، قطعه زمين زيرکشت خشخاش
بدين  وين برده شدهباخشونت ازب نيروھای دولت مزدور توسطراتشکيل ميدھد آنھابخورونميرچندين ماه

ھا موردديگرازمظالم  دهھمچنين .  دھقان کمزمين راگرسنه ودربدررھا می کنندليھزاران فاموسيله 
آيا مردم اين .  وجود دارد مسايلاين قبيلازدادخواھی آنھا و دربرابروبی غوری مامورين دولتوستم 
ً  شديدا آنھاازستم ومظالم  طالبان وگلب الدين وحقانیدردوران حکومتھای گروه باآنکه مناطق
ن به آنھا اجازه می  بالمقابل طالباکه درحالي ميتوانند جزاين انتخابی داشته باشند؟ومتضررشده اند،متاثر

  جمع آوری دروقتمی توانندمزدورکاران ، محصول آنرابردارند کشت کنند ودھند که خشخاش
  وزمينداران متوسط تامين است وخوانين منافع فئودالھا،ک کارکنند درمزارع تريا ترياکتحاص�

تجارت وقاچاق مواد    می توانندن قاچاقبرا،شده اندثرومت مند   ازفروش ترياک بيش ازپيشوھمه
 مانند دوران  طالبان؛ ھمچنين د4رکمائی کنند ده ھا  ميليون وسا4نهانجام دھند خاطرمخدررا بااطمينان

وھيچ کس . شرعی می کنند» حل وفصل« به سرعت بين مردم را  وقضائیی مسايل حقوقحکومت شان
 ؛ به فيصله ھای محاکم طالبان رانداردشت نوع جزاھای شرعی  طالبان جرئت اعتراضازترس و وح

خی آنراامنيت بر که "البته امنيت نوع طالبانی"( تامين استتحت کنترول طالبانامنيت درمناطق 
برخ�ف مردمان شھرنشين که دردوران حکومت طالبان ازجھت ديگر.وازاين قبيل) قبرستانی می نامند

 رفتن دختران به مکتب وفاکولته،استفاده ،ليدیفعاليتھای توشرکت در وازناحيه رفتن زنان به اداره
موضوع مھم تحميل حجاب  ووتلويزيونآوازخوانی زنان درراديوروزنامه؛ وسينما، وراديوتلويزيوناز

 مردان  زنان وباسنوع لپوشيدن  اجباری و ماندنوريشوروزه جبری نمازادای اس�می برزنان و
 ولی مردم دھات اين ؛قرارداشتند ومت طالبان وتھديد حکومضيقه به شدت تحت فشار مسايلوغيره

ناگفته نماند که اگرازتايپ وراديوی (.داشتندحکومت طالبان نداشتند ويا کمترمشک�ت راازطرف 
  بھرحال مردم بطورنسبی ).ازطرف طالبان مستوجب جزا می گرديددھقانی صدای موسيقی بلند می شد 

 ھمچنين درآن وقت.  ندارنددان بدی ازاين جھات خاطرات چنمناطق پشتون نشينًدردھات خاصتا در
پشتون نشين بشدت  درمناطق پشتون نشين تامناطق غيرحکومت طالبان امنيتی برخورد حکام ومامورين

ستم ملی شئونيستی به شکل فاشيستی آن برمردمان مليتھای درزمان حاکميت طالبان و. متفاوت بود
م طبقاتی وستم برزنان وستم مذھبی براقليتھای مذھبی  ست اعمالبع�وه. غيرپشتون اعمال می گرديد

  دارند وحکومتواکنون دراين مناطق که طالبان نفوذ.  شدبطورخشن اعمال میواھل ھنود وسک کشور
البته .  مشکلی ندارند طالبان محلی حکومات کوچک ازطرف ازناحيه اعمال ستم ملی شئونيستیمردم

 مردمموضوع ديگر. مال می شود اع آن شيوۀ قرون وسطائیهستم طبقاتی وستم مذھبی وستم برزنان ب
 وفرھنگ وذ دين ومذھبونف  وخوانينحت سلطه طبقاتی فئودا4نتدرروستاھای کشوردرطول قرنھا 

 مردم بدون اعمال فشارمحتسب  قاطع دردھات اکثريت.د آن خوی گرفته انبهً قرارداشته وجبرافئودالی
  ھمھستند وازاين ناحيه بودند وی بندشتن ريش حداکثرپايرمسايل شرعی ودابه نمازوروزه وسا

اينکه دروجود طالبان مھمترھمه ازو.ندارند نداشته واکنون ھم  مشکلی باحکومت طالباندرگذشته
 وازآزاروتوھين وتحقيرآنھا بی غم ارتشھای اشغالگردرکوچه وبازارآنھا رفت وآمدکرده نمی توانند

توليدات عشر ذکات و گرفتنتصادی خودراازاين مناطق ازدرکاقبالمقابل طالبان منافع {. ھستند
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تامين می کنند؛ ھمچنين کمک پولی ) ترياک سا4نه مبلغ ک�نی رانصيب می شوندتوليد که از(زراعتی 
برای طالبان وحزب اس�می وگروه حقانی سا4نه قابل م�حظه اد مخدردراين مناطق معامله گران مو

 نشان نمی دھند ضورطالبان دراين مناطق عکس العملی ه مردم دربرابرح ک ھستندھا مسايلیاين }.است
ين کتله  ومليتی ب، طايفه ای وقومی بيله ایدراين مناطق روابط ق ازطرفی. ويانمی توانند نشان بدھند

 به شدت عمل می  موجود است و وروحانيون وآخوندھاھای مردم وفئودالھا وخوانين وروسای قبايل
 وحزب اس�می طالبان  حامیھم مليت بودن، به جھت منافع و وروحانيونغنیچون طبقات . کند

ددارد وگاھی ھم  ھستند بالتبع مردم ھم باوجود احساس فشارازناحيه طالبان که بدون شک وجووحقانی
چون موضوع ديگر.  طالبان بنمايند سلطه وحاکميت نمی توانند اعتراضی عليهبه شدت وجود دارد،

  تحت اثرتفکرطالباناين مناطقنسل جوان ًااکثريت بد وتقرينن دراين مناطق نفوذ دارسالھاست که طالبا
 ھمين تفکرقرارداشتهنفوذتحت  اين مردمبودند اکثری زمانيکه اينھا درپاکستان مھاجرحت.بزرگ شده اند

فقروبيکاری نيزو.  افرادی را منحيث سربازاستخدام کنند ازبين آنھاازاينروطالبان به آسانی ميتوانند. اند
 ماھانه دوصد  حد اقلل می کند وتعدادی ازجوانان بامعاش عم دراين زمينهعامل مھم ديگری است که

 را برخدمت درارتش خدمت به ارتش طالبان عده ای .آيندمی به استخدام طالبان درتا سه صد د4ر
 د می شوند بھره منمعاش مناسب ازاگرزنده بمانندزيرا.  ترجيح می دھند دولت کرزیوپوليس

 ن برای طالبازمينهاين . درانتظارآنھاست» فردوس برين«و محسوب شده »شھيد«شوندکشته واگر
خل  درپاکستان وازمناطق تحت کنترول شان دردااردوگاه ھای مھاجرين افغان ومدارس دينیدر

 »راضی«توجيھات دينی وشرعی وتطميع ويل گوناگون  به ذرايع وحرای افرادنيزميسراست تا کشور
 فقروبيکاری جھالت، ً عوامل مختلفی عمدتادرھمين موردھم. ندوواداربه عمليات ھای انتحاری کن

يا زيرافردی که حاضرمی شود تابم رابخود بسته کرده و. عمل می کند » شھادت « رفتن  بهوانگيزه
ه وی می دھند  ھنگفتی رابدھد، ابتدا بعنوان تشويق واطمينان مبلغبم گذاری شده را اباخودانفجاروسيله 

ً اين افراد عمدتا ازبين کسانی انتخاب می . اھداء می کنند مبلغی را به فاميل اوھموبعد ازکشته شدن 
  به گونه افراداين.  برای  طالبان مساعد ھستندروانی  ووضعيت  اجتماعی موقعيتشود که به لحاظ

ھای درونی چنين افرادی ازطرف وتحريک انگيزه تلقين پذيراند  شدت لحاظ روانی نيزمشکل دارند وبه
ھمچنين .به شدت نقش دارد )که بدون شک درروانکای چنين افرادی مھارت دارند(افراد ماھرطالبان

شده اند ويا موردستم اعضای فاميل شان بوسيلۀ ارتشھای اشغالگربيرحمانه کشته افرادی که 
تقام گيری وبکاربرد شيوه ھای  طالبان می توانند آنھارابه انگيزه انقرارگرفته اند،وتجاوزوجبر

  . رجھت انجام اين عملياتھا جذب کنندديگ
)  وخادمان امپرياليسم وارتجاعباستثنای مزدوران(عام روع ديگراينکه مردم افغانستان بطو موض

  برعليه قدرتھای اشغالگرقراردارندآزادی خواھی شانوات وطن پرستی براساس روحيه واحساس
 باارتشھای ی طالبان وگلب الدين وحقانیگروه ھابرضد ازاينرو کرده ووازدولت مزدورھم حمايت ن

 .نمی کنند حمايتنيز  وحقانی اس�میطالبان وحزب ازليکن. ندزدورھمکاری نمی کناشغالگرودولت م
 ازتکرارچنين مانعتا می کنند برخوردھمکاری کنند وحشيانهافرادی که با قوتھای اشغالگرالبته طالبان با
 اشغالگران به لحاظ سياسی ومالی  بهکهاصلی ضربۀ  بادرنظرداشت مسايل فوق .دناعمالی گرد

 جھتًعمدتا ازً اساسا و،وارد می شوددرافغانستان  آنھا وبه دولت مزدور امپرياليستیھژمونیو
ضربۀ نظامی حتی .  وجود دارد به اشکال گونا گون که است مردم ونارضائی ھای گستردهمقاومتھای

  زيرااين گروه ھا.برھمين اساس موثرواقع می شودًاکثرانيزوای اشغالگرودولت مزدوربرقاين گروه ھا
عليه اشغالگران ودولت مقاومتھای مردم کشوردرشرايط کنونی درعرصه تبليغاتی ازتنفروانزجارو

مقاومت « نگ شانرا جدرجھت منافع سياسی ونظامی شان استفاده کرده وازھمين جھت است که مزدور
  .افغانستان  جا می زنند   مردم » ملی

  
 ھامنطقه وچالشھای که برسرراه آن درافغانستان و ومتحدينشامپرياليسم امريکا استراتژی -3

  :قراردارد
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 وگروه ، حقانی،گلب الدين، طالبانو امريکاوناتو  بينعليه تروريزم وبعبارتی جنگ جنگد4يل ادامه 
  دولت امريکا. ادعا ميکنند درتبليغات شان دوطرف جنگ کهچيزی استآن غيراز درواقع ،القاعده

 ولی ، وبه پيش می بردآغازکرده» جنگ عليه تروريزم«زيرنام ً ظاھرا رااين جنگبکمک متحدين آن 
جھت ديگرجنگ گروه ھای اس�می . اين جنگ اھدافی فراترازاين دارد وآن تسلط براين منطقه است

به بيان  .ديگرغربی را درجھان مورد حمله قرارمی دھندقراردارند که منافع امريکا ودولتھای  بنيادگرا
 عيان  را درمنطقه  دراين مقطع زمانی تضاد بين امپرياليستھا ومرتجعينتشديدديگراين جنگ تا حدی 

  روسيهفدراسيونامپرياليسم وتھای ارتجاعی پاکستان وايران وھند دول جھت ديگراين قضيه .می سازد
بين اين دولتھا برسرچگونگی رسيدن به اھداف .  دارنداين منطقهًافغانستان وک� دردرمنافعی است که 

دولت امريکا با ھريک ازاين طرفھا اخت�فات وجود دارد و شديدیشان درافغانستان ومنطقه اخت�ف
زسقوط امارت د وروسيه وايران ومزدوران آنھا درافغانستان ادولتھای ھن. وناتوازھم متفاوت است

 طالبان نفع برده اند، اما دولت ايران وروسيه ازحضوردرازمدت امريکا وناتو درمنطقه نگران اس�می
درافغانستان ومنطقه حمايت کردند ومی کنند که ازتسلط دولت  تاجای به حضورامريکا وناتو اينھا.ھستند

ليکن .  کندپاکستان وقدرت گرفتن دوباره گروه ھای طالبان والقاعده درافغانستان ومنطقه جلوگيری
دولت پاکستان باتمام شدت ت�ش دارد تا طالبان وحزب اس�می وگروه حقانی دوباره بقدرت برسند 

 دردولت وازنفوذ وتسلط قابل م�حظه دولت ھند وگروه ھای ائت�ف شمال ودولت فدراسيون روسيه
ده دولت پاکستان  بالمقابل دولت ھند به شدت کوشش می کند تاازنفوذ گستر.افغانستان جلوگيری کند

 دولت ھند درطی ھشت سال اخيرحدود يک ونيم  به ھمين لحاظ.درافغانستان ومنطقه جلوگيری نمايد
درحاليکه دھا ميليون ازخلق ھند گرسنه وبی سرپناه . کرده است» کمک« ميلياردد4ربه دولت افغانستان

يق اقتصادی است وازطرف عمدچاربحران  امريکا ازيکطرف ه دولتازآنجاييک. درسرکھا می خوابند
 لطمه خوردهًشديدا  جھان گرفتاراست وھژمونی آن درسطح درداخل امريکاديگربه وضعيت نامناسبی 

  دولت پاکستان منجملهمنطقه قابل اعتماد اش در ومتحدانحاضراست تا برای دوستانازاينرو. است
 ولی طبقات حاکم پاکستان. وردودربرابرآن امتيازبزرگی را بدست آ. واگذارکندسھمی راازاين غنيمت 

خط نام نھاد ديورند به نفع وفصل  وحل  براقتضای منافع شان درمنطقه درمورد تسلط برافغانستانبنا
عميقی دارند که به سادگی ازآنھا  واھداف گسترده و استراتژی، آسيای ميانهکشورھای   بهنفوذ وشان

تھديد روبه استعمارکشيدن افغانستان ووجود لگ موجوديت ارتشھای اشغا ودرشرايط کنونی.نمی گذرند
علی الخصوص ضد قدرتھای امپرياليستی اشغالگروموجوديت روحيه شديد ای منطقه به استق�ل کشورھ

بالمقابل تحريک  . تاحد زيادی به نفع دولت پاکستان تمام شده استدراين منطقهامريکا وانگلستان 
دين آن مشک�ت زيادی رابرای امريکا وناتو احساسات خلقھای اين منطقه عليه امريکا ومتح

 ريکا وناتوموواردکردن فشاربراان وگلب الدين وحقانی گروه ھای طالبوجنگ . بوجودآورده است
دولت  . دردست طبقات حاکم پاکستان است مھمیبمثابه ورقھای بازیودولت مزدوردرافغانستان 

جنگ «از» حمايت«کطرف درپاکستان درطی ھشت سال اخيردردوجھت عمل کرده است؛ ازي
« ه ميليارد د4ردرطی اين مدت بيش ازدوازاين درک  (درکنارامريکا وناتو قراردارد» ضدتروريستی

 ونيزقراراست که دولت امريکا درطی پنج سال  آينده مبلغ ھفت ميليارد د4ربه .استگرفته » باج
  را ھمه جانبه کمک می کندوازطرف ديگرگروه ھای طالبان وحزب اس�می وحقانی) پاکستان بدھد

 خط مسئله ديگر موضوع.وتضعيف دولت کرزی عمل کنند فشارنظامی برقدرتھای اشغالگراعمالتابا
نی  کنو تماميت ارضی درصورت 4ينحل ماندن آن درطو4نی مدت تھديدی برای کهاستنام نھاد ديورند

  تباردرافغانستانپشتونوناليست  دولت نيرومند ناسيموجوديتو.  محسوب می شود ازاين ناحيهپاکستان
 . دولت پاکستان درآينده خواھد بود بزرگترين مشکل،که با دولت پاکستان ميانه خوبی نداشته باشند

ودولت پاکستان باتمام نيروسعی می کند تا دولت ضعيف وفرمان برداری ازگروه ھای اس�می بنيادگرا 
ونوکربی توامريکا وناکه  ھرصحبتی اين مسايلبدون درنظرگرفتن  لذا.درافغانستان برسرقدرت باشد

  می نمايند درافغانستان وآوردن امنيتدرمورد صلح باطالبان وخاموش کردن جنگ) کرزی(اختيارآنھا
امريکا وکشورھای عضو مردم اغوای مردم افغانستان واينھا به منظور.  چيزديگری نيستجزچرنديات
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 ) قربانی اھداف دولتھای امپرياليستی آنھا می شوندعنی ي(که فرزندھای شان درجنگ کشته می شوندناتو
  . صورت می گيرد وبيشترمصرف تبليغاتی دارد

 بين توده ھای خلق وامپرياليستھا تضادازيکطرف وبا اشغال نظامی افغانستان توسط امريکا ونات 
ليستھا ودولتھا  بين امپريا ديگرتضاد منافعازيکطرف تشديد شده و درافغانستان ومنطقهوارتجاع نوکرآن

    . بوجود آمده است چند بعدی را  قضيه يکوگروه ھای اس�می برپيچيدگی اوضاع درمنطقه افزوده و 
 که  آن يکی وجه ظاھری:موجوديت ارتشھای امريکا وناتو وادامه جنگ دراين منطقه دووجه دارد

روه ھای طالبان متحد آن  است، يعنی سرکوب ورام کردن تنظيم القاعده وگمربوط به اھداف کوتاه مدت
  دولت دست نشانده درافغانستان که بتواند درکناردولت پاکستان ازمنافعانستان ومنطقه واستحکامدرافغ

. درافغانستان ومنطقه حراست کند وکنترول وتسلط برمنابع آسيای ميانه ازاين طريقامريکا وانگلستان 
  .مربوط به اھداف درازمدت آنستی شود وکه کمترنسبت به آن صحبت م ست آن غيرعلنیوديگری وجه

ودولت پاکستان وگروه ھای طالبان، حزب ودولت کرزی دولت امريکا وناتو(ھردوطرف اين جنگ 
آنچه که جھت عمده اين قضيه .  وپيچيده واردھستند چند بعدیقضيهاين ق عم  به)اس�می گروه حقانی

اين  درتژی واھداف اشا استر تحققدرجھت  ابرقدرت امپرياليستی امريکا است که راتشکيل می دھد،
 درشرايط فعلی. منطقه حضورنظامی دارد وبه کشتاروتھديد مردم افغانستان ومنطقه مصروف است

 برآورده  تا کهنداين قضيه راتشکيل می دھ يک طرف ً ظاھرا با گروه ھای درگيرجنگدولت پاکستان
ھمچنين   طالبان وگلب الدين وحقانییگروه ھااز حمايت ھمه جانبه  به ومنطقهشدن اھدافش درافغانستان

 دولت جنگ فعال اند؛ درشرايط حاضردرميدان ناگفته نماند که نه تنھا اين سه گروه که. ادامه خواھد داد
 مردم وميھنازبين عناصرخاين به ديگری نيزوخادم  مزدورپاکستان درطی اين سه دھه گروه ھا وافراد

برع�وه . قراردارندافغانستان درت مزدورنون درمقامات بلند دولبرايش پرورانده است که ھمين اک
 ايران وروسيه وھند درھمه ارکان وعرصه ھایدولت درکنارجواسيس  جاسوس دولت پاکستانصدھا

 دستگاه ھای جاسوسی بيش ازچھلنين که ھمچ. ھای دولت وجامعه بطوروسيع فعاليت دارند
زدوروخاين رابرعليه منافع مردم  افغان م وصدھاال بوده فعارتجاعی درافغانستانکشورامپرياليستی و

شبکه ھای  درافغانستان ومنطقه اين سازمانھا وبزرگترين وفعال ترين. اند گرفته  بخدمت شانوميھن
ترکيه ،اسرائيل، فدراسيون روسيه،  آلمان، فرانسه، ھالند،ايتاليا، سازمان جاسوسی امريکا، انگلستان،

ًترين آنھا درافغانستان ومنطقه خاصتا  لفعا و.می باشند وکشورھای ديگرين، چھند، پاکستان، ايران
" ISI"،اسرائيل "  MOSAD "انگلستان،" MI6"، امريکا"CIA"سازماندرشرايط ھشت سال اخير؛ 

" ترکيه، " MET"، "سپاه قدس"وشاخه تروريستی آن" ساواما"سازمان اط�عات ايرانپاکستان، 
FBS "فدراسيون روسيه و"RAW  " ھستندھندوستان.  
تربيت » امنيتی«ھزارنيروی   وبيستيکصدوھزارارتش امريکا وشرکای ناتواش حضوريکصدھمين 

جنگ عليه ترويزم بين « ی خيلی گسترده ترازبھانه درافغانستان ومنطقه معنا" سيا"يافته توسط سازمان 
وارد افغانستان نيزکائی وناتوامري ديگر چھل ھزارنيرویقراراست که درآينده حدودنيز و.دارد» المللی
 . درعراق وکشورھای اطراف آن مستقرھستند امريکائیوحدود دوصد وپنجاه ھزارنيروی نظامی. شوند

  وطو4نی مدت دراين منطقه وشرق ميانه  خيلی فراترازاين بودهاستراتژی واھداف امريکا ومتحدين آن
 وشرق ميانهجنوب آسيا ختاپوس درمنطقه امريکا به کمک متحدين بين المللی ومحلی اش چون ا. است

دولتھا وگروه ( ی اين کشورھاارتجاعنيروھا وگروه ھای و بخش بزرگ . استھايش رافروبرده چنگال
آسيا  مھم واستراتژيک  وچندين پايگاه نظامی دراين منطقه.ھم درخدمت آنھا قراردارند) ھای ارتجاعی

نفت  ذخايرغنی تريندارای درجھان وآسيای وسطی  ازآنجاييکه منطقه شرق ميانه .تاسيس کرده است
 ھمچنين قاره آسيا باحدود چھارميليارد نفوس .افغانستاندردست نخورده  غنی و بشمول معادنوگازاست

 برای صنايع کشورھای سرمايه داری با بازارھای گسترده مصرفی ونيروی کارارزان وتوليد موادخام 
برآن شديد وگسترده تسلط  پرياليسم امريکا ومتحدين آنراام سرمايه جھانی و ھدف عمده ومھمجھان
. مھم وحياتی است رای امپرياليسم امريکاباستراتژيک  کنترول اين مناطقھمچنين . ل ميدھدتشکي

کنترول گرفته وقاره تاازاين طريق بتوانند درآينده دولتھای امپرياليستی چين وفدراسيون روسيه راتحت 
 ذخايرانرژی بزرگترينانتقال نفت وگازکنترول مسير ونيز. آنھا حفظ کنندده گستروکنترولآسياراازنفوذ
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ازجھتی ھم .پرياليسم امريکا راتشکيل می دھدازاھداف ام ديگرد يکینجھان که دراين مناطق قراردار
تا سته وسرسپرده داشته باشد  واب دراين مناطق رژيم ھای تا می خواھدًامپرياليستھا خاصتا امريکا

 گروه ھای وابسته ونوکرديروزخودرا که بنا برد4يل ند تا ت�ش می ک ازاينرو. حراست کنندھانازمنافع آ
 . سازديمھ سدولت دست نشانده درافغانستان راضی ساخته ودر بنحوی س�ح گرفته اند،معينی عليه آن

ده کر حل ید تا اخت�فات وتضاد اش راباطالبان پاکستاننکنمی وھمچنين دولت پاکستان راتشويق 
ه مدت اش دراين  کوتا به اھداف امريکا درآن صورت است که.وآنھارادرقدرت دولتی شريک نمايد

   .منطقه نزديک خواھد شد
 دستھای« ازنابودی القاعده صحبت دارد ولی ازطرف ديگرن اکنون دولت امريکا ازيکطرف ھمي

 طرف خبرنگاران ند ماه باينازچ. ين شبکه راتسليح وتمويل می کنداگروه ھای از مربوط به »نامرئی
 افغانستان چندين باردرشب مشاھده کرده اند که  شمال که مردم و4يات سمتمی دھند خبرازمواردی

 چين،  ترکستانً ازکشورھای مختلف اس�می خاصتا ناراضیگروه ھای مسلحھا ھلی کوپتر
 دولت مزدورازموجوديت وحتی مامورين بلند يايه. چچين،وازبکستان رادراين مناطق پياده کرده اند

اما صاحبان اصلی فعلی افغانستان که . چنين گروه ھای درو4يات شمالی کشوربارھا سخن گفته اند
چيزی ھيچ  گويا  طوری وانمود می نمايند کهقاعده می گردند ، افرادال بدنبال» چشم درد «مدعی اند

شغال وکنترول امريکا وناتواست؛  درحاليکه زمين وفضای افغانستان تحت ا.دراين باره نشنيده اند
درفضای  که طيارات کشورھای ديگری غيرازآنھا بتوانند چنين پروازھای راچگونه ممکن است

 غربی  بھمين رابطه درطی سالھای آخرچندين بارازطريق مطبوعات.انجام دھند افغانستان
ح را به گروه ھای سروصداھای بلند شد که طيارات انگليسی درمناطق جنوبی کشورمحموله ھای س�

.  خوانده شد»عمل اشتباھی«  درآن منطقهاما ازطرف نظاميان انگلستان. طالبان ازھواپرتاب کرده اند
ع طالبان تبليغ می کنند نف ب بطورعلنی دولت انگلستان ودولت مزدورکرزی ازدوسال باين طرفونيز

ين ايده را به مردم افغانستان سخنرانی ھايش اکرزی در .ومذاکرات مخفی ھم بين دوطرف جريان د ارد
ده ھا وصدھا تن وکشتاروانفجاروسايط مملوازمواد منفجره  عملياتھای انتحاری  گوياالقاء می کند که

درحاليکه گروه .  کارطالبان افغانی نيست واين فقط کارالقاعده است وتخريبات وسيعمردم بيگناهاز
عمليات  حضوريابند و ميتوانند درافغانستانگروه ھای اس�می ديگرتوسط طالبان افغانیالقاعده و

ھمچنين  به لحاظ ايده واستراتژی وھدف فرقی . مشترک انجام می دھندبطورواينھا اين عملياتھارا.کنند
  بنفع طالبان وحزب اس�میاين تبليغات به منظورآماده کردن افکارعوام افغانستان. بين آنھا وجود ندارد

دولت امريکا وناتو  ًمل درطی خاصتا ھشت سال آخرنشان می دھد، چنانکه جريان ع.صورت می گيرد
فقط می خواھند . گروه ھای مربوط به القاعده رانابود کنندطالبان و گروه ًواقعا ھدف ندارند که

 چون  شاندرآينده درموقع ضرورت ازآنھا درجھت اھداف خود داشته باشند تا آنھاراتحت کنترول
دان  برندارند به زن بزرگباندست ازسرکشی عليه اربا رام نشوند وی کهوآنھا.  استفاده کننددرگذشته
  .کنند» محاکمه«اندازند و

مدت دارند؛ سلط برجھان اھداف کوتاه مدت ودراز ازآنجاييکه قدرتھای امپرياليستی درت
که به لحاظ ) امپرياليسم فدراسيون روسيه وامپرياليسم نوظھورچين( ودوکشورسرمايه داری درشرق

ی تاحدی نيرومند بوده ودارای س�ح اتمی ھستند؛ درطی يکی دودھه آينده اين دوکشورازقدرتھای نظام
 وچه درآينده موضوع اقليتھای ملی درزمان کنونیچه .  خواھند بود ونظامیبزرگ سرمايه داری

ازاينجاست .  بزرگترين نگرانی دوکشورراتشکيل می دھندچين وفدراسيون روسيهتاکستان مسلمان در
ه دولت امريکا نمی خواھد تا گروه ھای اس�می افغانستان وپاکستان والقاعده وگروه ھای اس�می ک

 قرغيزستان، فدراسيون روسيه، اززيرکنترول آن ويا دولت پاکستان  چين، ازبکستان،ازکشورھای
 درگذشته .د کردنزيرا درشرايط 4زم ازآنھا دراعمال فشاربرعليه اين دولتھااستفاده خواھ. خارج شوند

درزمان جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه ابرقدرت سوسيال امپرياليستی ودولت مزدورآن؛ امريکا 
باده ھاھزار  اس�می دوستش ھمين گروه القاعده رایبکمک دولتھای پاکستان وعربستان وسايردولتھا

قبل ازآن . بجنگنداتحاد شوروی ودولت مزدورش بوجودآورد وتمويل وتسليح کرد تا عليه نيروی جنگی 
اطراف  در راکمک می کرد تاازکشورھای مختلف اس�میامريکا گروه ھای اس�می افراطی ھم دولت 
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البته بعد ازفروپاشی اتحادشوروی سوسيال . را تشکيل دھند» کمربند سبزی«اتحاد شوروی سابق 
دی به گروه القاعده کا ازفوريت افتاد وتاحامپرياليستی وبلوک شرق؛ اين برنامه درنزد دولت امري

می خواند بی » مجاھدين راه آزادی« ً وآن لشکربزرگ جنگديده که قب� آنھاراوسايرگروه ھای اس�می
  .توجھی نشان داد

موضوع تغييرنقشه جغرافيائی اين   ديگردربرنامه ھای استعماری امريکا درمنطقه قابل دقتموضوع
نزديک محتمل بنظرنمی رسد؛ اما نبايد ازتوطئه ده درآيناگرچه بعمل درآمدن اين طرح . منطقه است

 گروه ھای طالبان وحزب اس�می تواندش بولت امريکا بکمک متحدين اگرد.ھای امپرياليسم غافل بود
ی ساخته وجنگ رادرافغانستان خاموش کند وآنھارادردولت مزدورجذب کند راراضوحقانی 

اتی ازقضيه بادادن امتيازدولت پاکستان را نينچوھم ونيروھايش رامانندعراق درپايگاه ھايش کناربکشد
ن دولت درافغانستان بعبارت ديگرمنافع آنراتامين کند، ديگرمشکل مداخله اي .راضی نگھداردافغانستان 

وھمچنين اگردولت پاکستان بتواند با طالبان کشورش که ازچند ماه باآنھا .  خواھد شدتاحد زيادی کم
ض برخ�ف بفراما . رسد، به آرامی درمنطقه کمک خواھد کردب» صلح وآشتی« درحال جنگ است به

باھم جورنيايند ونوکرسھم بادارمقداربرسرامريکا ودولت پاکستان وگروه ھای درگيرجنگ درافغانستان 
 ان وجنگ را تا رسيدن به اھداف مورد نظرش ازخشونت دست برنداشتهآنھا دربرابرارباب بزرگو

بفکرعملی کردن اين طرح  دولت امريکا نخواھد بود که بدورازامکاند؛ درآن صورت نادامه دھ
 گزارشھایچند باردرطی سالھای آخر.اين منطقه بافتدفيائی نقشه جغراجنايتکارانه اش يعنی تغيير

 براين بحرانی که دولت امريکا  درصورت عدم غلبه کردن به نشررسيده است کهمطبوعات غربیدر
 .تغييردھدبه نفعش  نقشه جغرافيائی اين منطقه را تانظردارددرآخرين تحليل دراست،  بوجود آورده

  تصميم ودرصورتھرروزبرشدت بحران دراين منطقه افزوده شده است  ھشت سال آخردرجريان
 خواھد  وبی ثبات  اوضاع رادرمنطقه بيش ازاين بحرانی، به عملی کردن چنين طرحیدولت امريکا 

   .کرد
 ًادامه دارد واين مناطق تقريبا تحت کنترول نيروھاینھاد ديورند طرف خط نام جنگ دردوھمين اکنون 

نزديکی ھای زيادی  وفکری سياسی واھداف، مشترکات ومذھبیھستند که به لحاظ قومی وزبانی و
 جنگ .درحال جنگ اندحامی آن  وقوتھای اشغالگردولت کابلزمان بادولت پاکستان وھم ودارند

 ن درايالت بلوچستا)جنبش مقاومت مردمی بلوچستان("جندهللا" بنام سنی مذھب بلوچ گروه چريکی
ھمچنين ستم  . جريان دارد عليه دولت ايران ازچند سال باين طرفپاکستان وافغانستانبا ايران ھم مرز

 دولت جمھوری اس�می ايران که  جنايتکار سردمدارانملی شئونيستی ھمزمان باستم طبقاتی ازجانب
 . ستم اعمال می کنندفارس وحشيانهبرمليتھای غير ھستند ومليت فارس ازتعلقاکثريت قاطع آنھا 

 ورژيم رژيم جھنمی اس�می با4گرفتهبارزات خيابانی مردم ايران عليه مودرطی ھشت ماه اخير
مردمی اس�می بيرحمانه ده ھا تن ازمعترضين رابقتل رسانده وھزاران تن ديگررا  وضدجنايتکار

  حاکم ستم ملی شئونيستی ازجانب شئونيستھای پنجابیونيز .می کنددرزندانھا وحشيانه شکنجه 
ًمردمان اقليتھای ملی وقومی وک� خلقھای بربرمليتھای ديگردرپاکستان توأم با اعمال ستم طبقاتی 

عليه )  نشينمنطقه پشتون( جنگ طالبان ايالت صوبه سرحدھمين .  به شدت اعمال می شود،پاکستان
 خود بيانگرشدت ستم )پاکستان (دولت مرکزی ھای ناسيوناليست بلوچ عليه  گروهجنگدولت مرکزی و

 منجرشده  مرکزیمردم مليتھای تحت ستم ودولتتوده ھای  تضاد بين  که به تشديدملی وطبقاتی است
 کشور دراين بادولتھای اين سه متحد نزديک آن وانگلستان اگردولت امريکا.وباين شکل متبارزشده است

 ازراه ھای مختلف  خطرآن موجود است که امريکا وانگلستاند؛ن راحل کنانشھای د تضادننتوانمنطقه 
 ه نقشه جنايت کارانھمان آنھا باتحريک وکمکوه آمددرگيرجنگ کنونی کنار  ناسيوناليستباگروه ھای

  .  تطبيق کند به نفعشالکان رادراين منطقهب
 افغانستان، پاکستان وايران که برنامه واه خ وآزادیخلقھا ونيروھای انق�بی ومترقیبدين لحاظ  

 فئوداليسم وکمپرادوريزم وامپرياليسم  وستمواستراتژی واھدافی درجھت نجات خلقھای شان ازسلطه
 ھمپا با مسايل مبارزه درجھت بيداری وتاسيس نظام ھای انق�بی مردمی درکشورھای شان دارند،

 بايد مسايل بقات ارتجاعی وسلطه امپرياليسمشان عليه حاکميت طھای ای کشورھوبسيج وتشکل خلق
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 وازتوطئه ھای امپرياليسم بين المللی غافل نات کنونی منطقه رابه دقت مورد مطالعه قراردادهوجريا
تم وغارتگری خلقھا وملل وامپرياليسم براستثماروسه واستعمار ھمه می دانيم که ھستی سرماي.نباشند

نقشه يد تقسيم جھان بين قدرتھای استعماری وامپرياليستی وتغييرتاريخ شاھد چند بارتجد.بنايافته است
کراست که درشرايط فعلی ھرسه  نيزقابل تذاين مطلب. توسط اين قدرتھا بوده استفيائی کره زمينجغرا
 که اين دولتھا بتوانند زمينه ھای و. بی ثبات اند واجتماعیی واقتصادیدراين منطقه به لحاط سياسکشور

دربرابراين توطئه  کنارآمده و ومليتھای تحت ستم کشورھای شان توده ھای مردمبا ھمه بخشھای
 تضاد بين اين دولتھا وگروه ھای مسلح  زيرا. بسيارمحدوداست مقاومت کنند امريکا درمنطقهغدارانه 

 اين  وازطرفی ھم. توده ھايمردم بيش ازقبل شدت يافته است وسايرگروه ھای سياسی وبخش اعظم
واتحاد بين اين . ن کمک وحمايت ھمه جانبه امپرياليسم نمی توانند به حيات شان ادامه دھنددولتھا بدو

   . وسيلۀ بقای آنھاستمردمی وامپرياليسم حامی آنھا دولتھای ضد
اعده وگروه ھای  گروه الق درشرايط کنونی دراين منطقه ودرمناطق ديگرجھانمشکل ديگرامريکا

که عده اين گروه ھا به کمک مالی القا. يت دارند، می باشدفعال که برمحورالقاعدهاس�می ديگری 
 دراختياردارد نيازدارند وبالمقابل گروه القاعده منحيث گروه مرکزیامکانات مالی گسترده ای 

ظھرمھمی به لحاظ ل قوت اگروه ھا وھمه اين. نيزبه اين گروه ھا نيازداردرھبری کننده  ايدئولوژيکی 
وحدودسه دھه است که اين . ھستند نيزی وطالبان پاکستانیه طالبان افغانستاننظامی ومالی برای گرو

مزپايداری اين وحدت ور.  بين آنھا درپاکستان وافغانستان ادامه يافته است نزديکاعتماد وھمکاری
 امريکا ًدرشرايط کنونی عمدتا(ًظاھرا دشمن مشترک  داشتن ع�وه بردوعامل فوق موضوعوھمکاری 

نقش رھبری کننده سه عامل فوق تا حدی  ومسئله ديگرکه مھم است و.نيزاست ) بیودولتھای غر
به   مبارزه»ايده رھبری کننده«منحيث يک  ميخواھند آنرا که اين گروه ھا است" سياسیاس�م" ،رادارد

 یجھانعليه قدرتھای استکباربقول آنھا مبارزات آنھا راتوده ھای خلق درکشورھای اس�می القاء کرده و
  يک عده. رھبری کنند» اس�مجھان«درسطح  و)درکشورھای اس�می(کنونی ودولتھای فاسد 

 سعی می کنند تا توده ھای خلق تحت شديد ترين "دوکتورين" منحيث مبلغان اين دينی» روشنفکران«از
ستم واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپرياليسم درکشورھای اس�می راباچنين ايده ھای 

ند سم نتوانست وناسيوناليسوسياليسم  گويا که چنين استد4ل می کننداينھا. خرافی وارتجاعی گمراه نمايند
دوشکست د وبقول آنھا ھرن کن مسلمان راحل جھان وخلقھای ستم واستثمارخلقھای مشکلدرقرن بيستم

 مردم  توده ھایهاينھا نظردارند ک. دھد» نجات«را است که می تواند آنھا"اس�م" ه اند؛ لذاخورد
 به سھولت رھنمائی ھا ھستند) دين اس�م( به شدت پايبند معتقدات دينی کهدرکشورھای اس�می

 منحيث يک نيروی بزرگ بدين صورت  و شوند اين حرکت میجذبی پذيرند وموتبليغات آنھا آنرا
عدل «کيل  نظام  وبا تش مبارزات آنھا به نتيجه سريع می رسدايدئولوژی وسياست اس�میتحت رھبری 

اين ھمان س�ح وشيوۀ کھنه است که طبقات ارتجاعی !! ميابند» نجات« ازفقروبدبختی »اس�می
ده ھای مردم درکشورھای اس�می تو وروحانيون مرتجع وقدرتھای استعماری توسط آن درطی قرنھا

کميت طبقات  تحت سلطه استعماروامپرياليسم وحادرقعرجھالت ونادانی ودرمنج�ب فقروبيچارگیرا
نيروھا وگروه ھای اس�می  باين طرف دھه وازسه .نگھداشته اند نوکرآنھا فئودال وکمپرادورارتجاعی

  .کنترول دارندبنيادگرادراکثرکشورھای اس�می برموج احساسات توده ھای عوام 
 ای عده درانديشه ناسيوناليستی.ده استر نقش مترقی بازی کدرمقاطعی ازتاريخناسيوناليسم  البته

پرستانه مردم  تحريک احساسات ميھندر( نقش مثبتی راريقا وامريکای 4تين کشورھای آسيا، افاز
 عليه استعماروامپرياليسم  ملیمبارزهحق حاکميت ملی درکارزاردفاع ازميھن وبخاطروبسيج آنھا 

 واجتماعی توليدیلی ازآنجاييکه مناسبات و . کرده استايفا) حاکميت ملیاعاده  کشوروکسب استق�لو
 باامپرياليسم  وپيوستگی طبقات استثمارگرجامعه که به سوی آشتی، درجامعه پابرجا باقی می ماندکھن

می کوشند سرانجام ناسيوناليسم رادرکوره راه خدمت به سرمايه داری رايش دارند گ
وامريکای قا  کشورھای زيادی درآسيا، افري مي�دی درقرن بيستم.واستثمارزحمتکشان خودی بياندازند

وبه آزادی ملی روسلطه امپرياليسم رھائی يافته  طلبانه ازيوغ استعما4تين بامبارزه ملی واستق�ل
دوباره به زيرسلطه امپرياليسم درآمده وبه کشورھای نيمه فئودالی ونيم  اما اين کشورھا. رسيدند
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م ارتجاع ازسلطه وستناسيوناليسم راه نجات خلقھای زحمتکش باين صورت . ه اندمستعمره مبدل شد
  .امپرياليسم نيستفئودال کمپرادوری و

 که برملل ديگرخصومت می ورزد رابا ميھن پرستی ودفاع ازحق انهنبايد ملی گرائی متعصب : "توضيح
. دراين مفھوم ناسيوناليسم يکی از اصول ايدئولوژی وسياست بورژوازی است. حاکميت ملی اشتباه کرد

بين خلقھا دامن می زند درجريان پيدايش ملت درجامعۀ بورژوازی پديد شد ناسيوناليسم که به خصومت 
اين ايدئولوژی وسياست دردوران ترقی واعت�ی سرمايه داری . ووابسته به رشد سرمايه داری است

بوده گاھی ملی وتشکي�ت دولت ملی مئوثرومبارزه عليه فئوداليسم نقش مترقی بازی کرده ودرايجاد آ
مناسبات بين ملت ھا دردوران سرمايه داری است به دوشکل ظاھرمی سم که بيانگرناسيونالي. است
وبرتری طلبی ولگد مال آن تفاخراول نزد ملت حاکم به شکل شئونيسم ملت بزرگ که مظاھر: شود

آن عدم  تظاھرشکل ناسيوناليسم محلی که، به دوم نزد ملت محکوم.  استحقوق ومنافع ديگران کردن
  ".فرورفتن وتمايل به انزوا وجدايی است ن، درخوداعتماد به ديگرا

 چند مليتی  اند   کشورھایًسيا، افريقا، وامريکای 4تين بعضادرکشورھای تحت سلطه امپرياليسم درآ
 که  بيش ازدوونيم قرن استدرافغانستان.  وغيره کشورھامانند افغانستان، ايران، پاکستان، ھندوستان

تم ملی شئونيستی اعمال  وبرمليتھای ديگرکشورس وملی برخورداربودهازامتيازات دولتیمليت پشتون 
  ولی.م فئودال وکمپرادورمليت پشتون اند حاک ارتجاعی طبقات منشاء اين ستمگری ملی.کرده است

مليتھای تحت ستم وخلقھای . ازسم شئونيسم ملی طبقه حاکم استزحمتکشان مليت پشتون نيزمتاثرافکار
 اما . ھستندمليت خويشتنگ نظرانه ناسيوناليستی طبقات فئودال وکمپرادورفکار واتاازاحساسمتاثرنيز
 بين آنھا تفاھم وھمبستگی ووحدت مربوط بوده وھست؛ کشور مليتھای مختلف که به طبقات خلقیتاجا

 طرق وشيوه ھایليکن طبقات حاکم مليت پشتون ھمواره سعی کرده اند تا به . نسبی وجودداشته ودارد
نموده ھمبستگی آنھا اخ�ل وارد درروابط  و ونزاع خلق کنند ونفاق کشور مختلفی ھا مليتمختلف بين

ً خاصتا درشرايطی که کشورمورد تجاوزبيگانگان  درطول تاريخبا وجود آن ھم. وازآن استفاده کنند
 ًقرارگرفته است، ھمه مليتھای ساکن کشورمتحدا برعليه دشمنان خارجی وطبقات ارتجاعی داخلی که

آنچه که برای خلقھای زحمتکش مليتھای دراينجا .  اند، تاپای جان مبارزه کرده اندتسليم دشمنان شده
مبارزه ملی وطبقاتی راتحت براساس باھم متحد شده و: کشورمھم وحايزاھميت است اينست کهمختلف 

ی آنھا به پيش عليه طبقات حاکم ھمه مليتھا وامپرياليستھای حام  پرولتریرھبری انديشه ھای انق�بی
  .برده وخود وميھن خودراازسلطه وستم آنھا نجات دھند

ً بورژوازی وک� سيستم  وايدئولوگھایروشنفکرانو »دينیروشنفکران «قماش ازاينکه درمورد ديگر؛ 
انديشه ھای انق�بی  » عدم کارائی«امپرياليستی جھانی وارتجاع بين المللی؛ سالھاست که دربارۀ 

 يگانه بليغات می کنند، ناشی ازخصومت طبقاتی آنھا عليه ت وکمونيسمسوسياليسم» شکست«پرولتری و
وانق�ب   دموکراتيک- ملیچون درپيروزی انق�ب . استانديشۀ نجاتبخش خلقھای زحمتکش جھان

 درجامعه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم حاکميت اقتصادی وسياسی شانرازدست )سوسياليستی( اجتماعی
کاری وافسانه ن سبب است که سعی می کنند تابا باتبليغات زھرآگين ودروغبافی وجعلمی دھند، به ھمي

 پرولتری مغشوش  انق�بی اذھان توده ھای مردم زحمتکش را نسبت به انديشه ھایسازيھای بی اساس
  .ومسموم کنند

بدست جديدی ازاس�م » قرائت«  مدعی اند که می خواھند»  دينیروشنفکران«ازجھت ديگرعده ای از
حيث نماينده تام ومن" و4يت فقيه "دھند وبرخ�ف رھبران رژيم جمھوری اس�می ايران که تحت نام 

سرنوشت سياسی شان محروم کرده اند تعيين روی زمين، مردم راازسھم گرفتن دربر» خدا«ا4ختيار
رفند  ورئيس جمھورمنحيث يک ت)اس�میشورای  ( ملیوازانتخابات برای برگزيدن وک�ی شورای

  اس�م باجمھوريت که مدعی اندنيزاينھا . استفاده می کنند ومفھوم مقوله جمھوريت رامخدوش کرده اند
 درحاليکه .ت لوای اس�م خوبتربرمی تابد منافات نداشته وبرعکس اراده سياسی مردم تحوديموکراسی

نظام ھای گرانه تغييری درماھيت استثمارگرانه وستم) رلمانیسلطنتی ويا جمھوری پا(نوع رژيم
حاکميت ازآن طبقات ارتجاعی فئودال  درھردونوع رژيم. طبقاتی بوجود نمی آورد

ھا اين. ازآن طبقات حاکم استرادارد ودموکراسی ھم مھرطبقاتی خود. وکمپرادورنوکرامپرياليسم است
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س�می ادرکشورھای اتوده ھای مردم ر بشکل وشيوه ای ديگری عوامفريبانه ترفندمی خواھند با اين
» روشنفکران دينی« وچه)حنفی ووھابیسنی ( والقاعدهنطالبا ازاين گروه ھا چه شقماھردو. اغواکند

تا روی واقعيت ساختاراجتماعی اقتصادی کشورھای اس�می وستم واستثماری که نمايند   می سعیتشيع
 ووجود شودتوسط طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپرياليسم برتوده ھای خلق رواداشته می 

 ھای خلق مظلوم وستمديده را  واذھان توده. انداند پرده وتضاد بين زن ومردتضادھای طبقاتی وملی
سايرکشورھای  دراين جوامع وھا وبدبختيمصايبمنشاء ھمه انواع ستم واستثمارو که ازمسئله اصلی

  .  منحرف سازندامپرياليسم وطبقات ارتجاعی  ھستند، سرمايه داری جھانی وجھان
مانند القاعده ، گروه  بنيادگرا  اس�مییگروه ھا  عملراھنمای اخيردھه ھایاين خط فکری سياسی در

 اصلی آنھا فاھدا به ھای طالبان درافغانستان وپاکستان وگروه ھای اس�می بنيادگرا ديگردرراه رسيدن
مچنين کمک به ھ.، بوده استدرکشورھای اس�می)  مانند رژيم طالبان»عدل اس�می «نظامتشکيل (

پرياليسم ازکشورھای غيراس�می مانند ام ن نشينمناطق مسلماگروه ھای اس�می جدائی طلب در
  ديگراين گروه ھا جھانی ازاھداف وغيره کشورھا ھند،فليپينکشور چين،فدراسيون روسيه، امپرياليسم

ھای متحد آن گروه القاعده وگروه ، ِستراتژی برای رسيدن به ھدف اصلیپيشبرداين ادرو. ست
 درکشورھای عربی واس�می  بنيادگراجھان تنھا نيستند بلکه ثروتمنداندرازکشورھای مختلف اس�می 

» جھانیحرکت «اس�می درجھان ھم ھستند که اين  یغيرعرب وگروه ھا وجمعيتھا ی بنيادگرا
  .  کمک کرده وازآن حمايت می کنندرابگونه آرمانی
است که درصورت  جھت  امپرياليستی ازاينقدرتھای بزرگريکا وساير دولت امنگرانی اصلی

سرھای   درددرچند کشوراس�میحداقل  درکوتاه مدت  وتشکيل چنين رژيم ھای»حرکت«ين پيروزی ا
ًخاصتا  بنيادگرادرآنصورت معامله بااين گونه دولتھای اس�می.  کرد رابرای آنھا خلق خواھنديزرگی

 وياموقعيت سوق الجيشی واستراتژيک برای سرمايه جھانی درکشورھای که به لحاظ منابع انرژی
آينده اس�می به شکل دولتھای  و. شدمشکل خواھد) ق ميانه وآسيای ميانهمانند منطقه شر(ھميت دارندا

 قدرتھا ھستند ،عمل نخواھند اين  وفرمانبرداراين دولتھا که سرسپردهمانند حکام کنونی  دولت طالبان،
دراين کشورھا اخ�ل خواھند  بزرگ ديگرغربی راقدرت امريکا وانگليس وچند وحد اقل منافع . کرد
 خطرديگراين گروه ھا اينست که درصورت پيروزی وتشکيل چنين . وازآنھا باج خواھند گرفتنمود

ًرژيمھای اس�می؛ اينھا بخش وسيعی ازطبقه خرده بورژواوخرده مالک وخصوصا تحصيل کرده ھای 
  اگرچه.ی اس�می تطميع کرده وبه خدمت اھداف شان بکارخواھند گرفتاين اقشاررا درکشورھا

 به لحاظ  وھمکشورھای سرمايه داری امپرياليستیی اس�می ورژيم ھا بين بنابرماھيت وخصلت طبقاتی
 بابرخی ازقدرتھای بزرگ  اين گروه ھا اگربقدرت برسند وجود ندارد؛ اماتضاد عميق و4ينحلیمنافع 

 .چنين پاليسيھای درپيش خواھند گرفتتا مدتی مريکا وانگلستان ابا دولت  الخصوص امپرياليستی علی
ً خصوصا(  درديگرکشورھای اس�می شان»انق�ب اس�می«گسترده وشعارصدوروبا تبليغات 

ت اذھان توده ھای مردم  را که به شدت تحت فشاراستثماروستم چند 4يه طبقا) سنی مذھبکشورھای در
 البته درصورتی که جنبشھای. امپرياليسم قراردارند؛ مغشوش خواھند کردوکمپرادوروارتجاعی فئودال 

  اذھان توده ھای مردم راروشن  وروشنفکران مردمی آيند وتقويت شوند  بوجودانق�بی دراين کشورھا
 نقش  درآنصورتبه صف انق�ب جذب کنند؛آنھاراانق�بی  داده و سياسی مترقی وآگاھیساخته وبه آنھا 

موثريت » دولت عدل اس�می« ر با شعا دراين جوامع محروم مردمیاين گروه ھا دراغوای توده ھا
آنھارادرسرکوب ازطرق مختلف بااين دولتھا کنارآمده و درغيرآن امپرياليستھا. خودراازدست خواھد داد
  . کمک خواھند کرد تشويق و بطورھمه جانبه درکشورھای اس�میجنبشھای انق�بی توده ای

مناطق قبايلی وزيرستان شمالی و جنوبی وباقی درًپاکستان خصوصا خاک يط سی سال اخيرادرشر
 گروه ھای اس�می وساير به پناه گاه اصلی گروه ھای اس�می القاعدهمناطق صوبه سرحد درپاکستان

 .دوآنھا به آسانی اين مناطق راازدست نخواھند دا. جھان تبديل شده استديگرکشورھای بنيادگرا از
  وطبقات حاکم پاکستان ھم براساس منافع شان دارد برای آنھا اھميت حياتیحفظ اين مناطق پايگاھیو

 وديگرگروه ھای ی وافغانستان القاعده وگروه طالبان پاکستانیھدف ندارند تا گروه ھای مربوط به
منافع دولت مگراينکه اعمال وحرکاتی انجام دھند که . حد نابودی ضربه واردکندسرتا اس�می را
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  اين کامل نابودی به آسانی قادربه دولت پاکستان ازطرفی ھم.مواجه سازندوطبقات حاکم رابخطرجدی 
تادرمواقع مقتضی . راکنترول اش درآورد د  تا اين گروه ھا ت پاکستان می خواھدول.  نيستگروه ھا

دولت امريکا  .استفاده کند  وکشورھای آسيای ميانهوافغانستانفی السابق ازآنھا عليه دولت ھند کما 
 ھا سعی می کنند تااين.  واقف ھستندبه اين موضوع يگرکشورھای امپرياليستی غربی نيزوانگلستان ود

، مھم  چند رھبرگيریتوبا ت�ش دردس . تضعيف شوند تا وارد کنند ضربات سنگين تریبرآنھا
   . بکاھند رام کرده وازشدت عمل آنھا آنھاراباصط�ح

  :  منطقه درقبال اوضاع جاری کشورو  انقMبی ومترقیيروھایوظايف ن -4
نظرداشته قه راجدا ً مدمنط کشوروجريانات نی کنوبايد اوضاعانق�بی ومترقی   سازمانھا وگروه ھای

ودرباره توطئه ھای  بزرگ امپرياليسم امريکا ومتحدين آن منجمله تغييرنقشه جغرافائی اين منطقه، 
عملی کردن اين طرح . به ارزيابی نگيرند  مطبوعات امپرياليستیت ازجانبابرطبق تبليغمسايل را 

  افغانستان که برضد منافع خلقھایھای مليتھا مختلف نه تنھا برضد منافع خلقمنطقه درجنايت کارانه
 شاھد غارتگری ھا وجنايات 19 تاريخ افغانستان ومنطقه دراخيرقرن .مليتھای اين منطقه نيزمی باشد

ھند «ان انگليس است که چگونه بخشھای وسيعی ازپيکره خاک افغانستان راجداکرده وبه استعمارگر
 شان جداکرده  وفاميلھا واقوامومليونھا تن ازمردم مارا ازآغوش وطن آبائی. ملحق کردند» برتانوی

 اين نام نھاد ديورندخط بيش ازصد سال است که  .دنديوتحت ستم وسلطه استعماری شان به بند کش
 مليت پشتون کشيده شده  دربين دوبخش ازخانواده ھایول وع�مت جنايت استعمارگران انگليس سمب

" ردوک"  سرزمين خلقباتوطئه ھای خاينانه وجنايتکارانهگران  استعمار ھمچنان که درشرق ميانه.است
 طبقات ارتجاعی فئودال  ملی شئونيستی وستم طبقاتیدرزيرستمتجزيه کردند وھربخش آنرا را
به ھمين صورت تاريخ دھه  . قراردادندمپرادورمليتھای حاکم درايران، ترکيه، عراق وسوريهوک

است که بالکان منطقه  دراخيرقرن بيستم شاھد توطئه وجنايت ضد بشری امپرياليسم امريکا
جداشده تحت حاکميت طبقات ارتجاعی " ملت ھای" امروزھريک ازاين. کشوريوگس�وياراتجزيه کرد

  .  ستم می کشند ودرمنج�ب فقروبدبختی گرفتاراند وسلطه امپرياليسم بين المللیملت خودشان
ھمه .بستگی دارد منطقه  تحت ستم واستثماردراين ازخلقھا وملل تنسرنوشت ده ھاميليونبه اين مسئله 

 ی وطفيليگروغارت خلقھا ومللوازطريق استثمار جنايتباری دارد تاريخوامپرياليسماستعمارمی دانيم که 
تبليغات عده ای خوشباورواغواشده بوسيلۀ امپرياليسم طوريکه . ادامه می دھدبه حيات ننگينش
 بنا امپرياليسم جھانیسردمداراازاينکه بارک اوبام.نشده ونمی شود» ابود« ھرگزرند،امپرياليسم می انگا

ميزو  لحن تھديد آ برخ�ف سلف اش جورج بوش که با جھانیمصلحت سرمايه منافع وبراقتضای
 دو ويد، ھردوسخن می گ)  کليسا خطبایبه شيوه(  م�يم تری با لحنویفاشيستی صحبت می کرد؛ 

 عده ای ساده انديش  که» طلبصلح«�حظه کنيد که ھمين اوبامای م. يک سکه اندروی
اری محافل خوشی تجليل يکا که درسايرکشورھای جھان بابرگزانتخاب اورانه تنھا درامروخوشباور
 درحاليکه اوباما .ی انجام دھد درجھان کاريتامن صلح و او درآوردنکردند که شايدمی کرکردند وف

ًبرای سرمايه بين المللی خاصتا سرمايه  به قصرسفيد راه پيدا می کند  که درامريکایوھرکس ديگر
 ما اوبادرحاليکه.  ويا ازچه نژادی است رنگ پوستی دارد، فرق نمی کند که چه نوعامريکا کارمی کند

 ازسلفنستان وپاکستان شديدتروگسترده تردرافغا راجنگ،وعده ھايش به مردم امريکا وجھان برخ�ف
 منافع سرمايه وآن تامين مت عين استراتژی واھداف کارمی کنندزيرا ھردودرخد.  به پيش می برداش

  . است ولوبقيمت کشتارونابودی خلقھا وويرانی بخشی ازکره زمين تمام شوددرجھان
ی امپرياليستی وارتجاعی تحت رھبری ابرقدرت امپرياليست فوق ارتشھای ده ھا کشور تذکراتبرطبق

 ازاين تھديد جدی ھمچنين . به سلطه استعماری کشيده اندخلق ما را حضوردارند وامريکا درافغانستان
ی تضاد ملی خلق افغانستان باامپرياليستھا. نيزھست ناحيه متوجه خلقھا وملل ديگردراين منطقه

  کشورحدت يافته وتضاد عمده درشرايط کنونیلت مزدورو ود وانگلستانًاشغالگرخاصتا دولت امريکا
 ی امريکائی وانگليسی باامپرياليستھاھمهنيزبيش از اين منطقه وتضاد ملی خلقھای ساکن در.است
اينکه  برکشورع�وه برامپرياليستھا  مستقيم استعماریسلطهو .ه است شد مزدورآنھا حادھایودولت

 تضاد موجب تشديد  تضاد ملی توده ھای خلق باامپرياليستھا شده که برتضاد ھای ديگرجامعه منجمله
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 باين صورت . نيزاثرگذاشته است)موفئوداليسم وکمپرادوريز توده ھای مردم بين تضادبين(اساسی 
ًاليسھا خاصتا  امپرياگرچه.  بوجود آمده است درجامعه بيش ازقبلفغانستان دراشرايط عينی مساعدی

مردم افغانستان  عليه  وبه لحاظ وحشت وجنايتی کهرقدرت امريکا به لحاظ قدرت نظامی واقتصادیبا
 مناطق جھان قدرت نظامی دراين منطقه وسايرنمايشم به لحاظ ھوانجام داده ومی دھد  عراقو

 ومجھزومنظم اھرنيرومندبظ ؛ودارابودن زراد خانه س�ح اتمی وانبارھای س�ح ھای کشتارجمعی
تحت رھبری نيروھای انق�بی  ھای خلق بپاخيزند وهاگرتود. د اما درباطن چنين نيستندبنظرمی رسن

 اين قدرتھا ی کشورھای شان دست به س�ح ببرند،ارتجاع عليه امپرياليسم وطبقات مردمی
 اين قدرتھا .د ان"ببرھای کاغذی" مردم  بمثابه ق�بی ومترقی توده ھای دربرابرمقاومت ومبارزه ان

 زندگی می کنند ، طفيلی مللغارت خلقھا واستثمار ازقبل  ازآنجاييکه بنظرمی رسند، امابظاھرھيبتناک
باآنھا تضاد آشتی ان توده ھای خلق جھ ؛ ازاينرودشمن خلقھا وملل تحت ستم واستثمارجھان اندو

  . ناپذيری دارند
نيروھای موجوديت تھای مزدورآنھا درمنطقه و درمورد موقعيت وتوانائی قدرتھای امپرياليستی ودول

بايد  نيزاين نکته. ؛ توضيحاتی صورت گرفتکه عليه آنھا درگيرجنگ ھستند مسلح گروه ھای اس�می
  وتوده ھای خلق اين قدرتھا درک کنند که نيروھای انق�بی پرولتری که زمانیمدنظرقرارگيرد

ياسی عليه آنھا به جنگ انق�بی مبادرت کرده اند؛ درائت�ف واتحاد بانيروھای مترقی سايرجريانات س
امپرياليستھای اشغالگر، (بنابرخصلت تضاد بين آنھا، اخت�فات خودراکنارگذاشته وھمه اين نيروھا

 درھريک ازاين کشورھای که آتش ) باآنھادرگيرجنگ مسلح ودولتھای ارتجاعی ونيروھای ارتجاعی
ًی نيروھای انق�بی پرولتری شعله ورگردد؛ مشترکا اين مبارزه انق�بی توده ھای خلق تحت رھبر

 وسيع توده ای دراين کشورھا بايد ازپايهانق�بی مبارزه ازاينرو.ا موردحمله قرارمی دھندنيروھار
  . رھبری کننداين مبارزات راًی واقعا انق�بی نيرومند واحزاب  پرولتره برخورداربود

ی موقعيت ھا و مساعدشرايط عينیی مختلف جھان باربارخلقھا وملل ودرکشورھامبارزات درتاريخ 
 خلق توده ھای نيروھای انق�بی ومترقی و  که دربرخی ازکشورھا.مناسب مبارزاتی بوجود آمده است

 بنفع شان  ودرسطح جھانھای شانازاوضاع وشرايط بوجود آمده درکشوراين آمادگی قبلی راداشتند و
 وبه خارجی وارد کردند داخلی وامپرياليسم واستعمارجاع برارتومرگباریاستفاده کرده وضربات شديد 

نيروھای برعکس .  رسيدندرفاهعدالت اجتماعی و و، حاکميت ملی وطبقاتی، دموکراسیاستق�ل وآزادی
 آن فرصتھای مساعد تری ونيروھای سايرجريانھای مترقی که اين آمادگی رانداشتند،انق�بی پرول
فضای سياسی بازنسبی بوجود ( خورشيدیغانستان درسالھای دھه چھلافدردراين منطقه  .ازدست رفت

شدت اختناق واستبداد وفاشيسم رژيم (1357 بعد ازکودتای ننگين ثورسال دھه پنجاه خورشيدیودر )آمد
ودرپاکستان ) جنايتکارخلقی پرچميھا وخيزش توده ھای خلق شرايط عينی مساعدی درجامعه بوجود آمد

 )بطورنسبی فضای بازسياسی بوجود آمد(دراوايل دھه ھفتاد مي�دیقارعلی بوتودرزمان حکومت ذوالف
که توده ھای خلق ايران عليه رژيم استبدادی (  خورشيدی1357سال  انق�ب بھمن ودرايران درآستانه
بابھره  نتوانستند مردمیآمد؛ ليکن نيروھای انق�بی بوجود  مساعدی  عينیشرايط )شاه بپاخاسته بودند

  وبراه اندازی يک مبارزه انق�بی مسلحانه بيداری وتشکل وبسيج توده ھای خلق درجھتری ازآنبردا
ًخاصتا (وسوسيال امپرياليسم مپرياليسم درسرنگونی حاکميت ارتجاع فئودال کمپرادوری وسلطه ا

رايط  ش، مساعدتزيرابدون آماده شدن شرايط ذھنی وانق�بی دريک جامعه. استفاده کنند) درافغانستان
 ووظايف رسالت تاريخیايجاد شرايط ذھنی دريک جامعه از .عينی به تنھائی  نمی تواند عمل کند

. مبارزه کنند  درجوامع شانری است تا درجھت بوجودآوردن آن ھا وگروه ھای انق�بی پرولتنيرو
ی نمی ھيچ نيروی طبقاتی ديگری پرولتری نيروھارياليسم وانق�ب پرولتری غيرازچراکه درعصرامپ

بورژوازی ، فئوداليسم  وستمازسلطه آنھا واقعیدرراه نجات تواند مبارزات توده ھای خلق را
واشغال به افغانستان جم نظامی امريکا وناتو درھشت سال اخيربا تھا.رھبری نمايدوامپرياليسم کمپرادور
 مساعددرکشور ، شرايط عينیتشکيل دولت دست نشانده ازگروه ھای خاين وجنايت کاروی آن استعمار

 است گروه ھای انق�بی پرولتریاين وظيفۀ  . شرايط ذھنی ھنوزطور4زم آماده نشده استليکن. است
شان شدت بيشتری بخشند، تابدين وسيله درجھت ايجاد شرايط ذھنی درجامعه به مبارزه انق�بی که 
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.  ت مزدوررھبری کنندودولبتوانند مبارزات ملی وطبقاتی خلق کشورراعليه امپرياليستھای اشغالگر
  )1388حوت  8( 2010فبروری 27

  )م ل م( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان
 
  


