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 Political  سياسی

  
 )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠١٧ آگست ٢٩

  
  اعالميه در بارۀ

  »ستراتيژی جديد امپرياليسم امريکا در قبال افغانستان« 
ٔ و قسما در ھاله ابھام -رانی، در حال جنگ خونين و مرگباراوضاع جاری ناآرام، متشنج، بح  کشور مستعمرۀ ما، در -ً

و تجاوز برده ساز سوسيال امپرياليسم روس و » گشايش به سوی شرق«ٔنتيجه اتخاذ سياست دوامدار استعماری 

دان غربی زير ھژمونی و اشغالگری امپرياليسم امريکا و متح» عمليات پيشگيرانه«تحرکات استعمار گرانه مبنی بر 

و دگرگونی ھای اتفاق افتاده و تحرکات جاری امپرياليستی و ارتجاعی تاکنونی در ) در طليعۀ قرن بيست و يکم(اش 

بغرنجی اوضاع جاری خاورميانه، وضع متشنج شرق آسيا، تشديد جنگ اشغاگرانه و نيابتی . سطح جھان بوده است

ٔستان و حالت بحرانی  و ملتھب پاکستان و چند نقطه ديگر جھان، قدرت کنترول امپرياليت ھا و ارتجاع منطقه در افغان
ٔوجود و گرايش تضاد ھا و رقابت ھای بالقوه نامرئی به سوی تشديد . اوضاع را از دست امپرياليست ھا ربوده است

 امپرياليستی غرب ديگری ميان دو بلوک» جنگ سرد«تضاد ھا و رقابت ھای آشکار بالفعل، جھان را در سراشيب يک 

ٔدربحبوحه چنين وضعيتی، اتخاذ سياست ھای اشغالگرانه و جنگ افروزانه امپرياليست ھای . و شرق قرار داده است ٔ َ ُ ُ

  .قدرتمند و تشديد رقابت امپرياليستی امری است بديھی

و تقالی مذبوحانه و  پس از ھفت ماه بررسی اھريمنانه - » ستراتيژی جديد امريکا در قبال افغانستان« به اصطالح 

 ۀ مشعر بر حضور و اشغال دايمی افغانستان و تداوم جنگ تحميلی قلدرمنشانه و وحشيان-ذھنيت سازی سالوسانه 

با وقاحت ) مپدونالد تر(سفيد  از سوی سردمدار کاخ ٢٠١٧گست ا ٢١امپرياليست ھای امريکا و ناتو، دوشنبه شب 

  .تمام اعالم شد

 گوش به آواز شنيدن -  در حالت خوف و رجا- ٔکه در ھاله ابھام قرار داشتند » سياسيونصاحب نظران و «ی ازاعده 

خبر استقرار و يا خروج ارتش اشغالگر، و به بيان روشن تر منتظر تعويض و تغيير فاحش سياست امپرياليسم امريکا 

ٔبا تحليل و ارزيابی واقع بينانه ) ماسا(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان . ٔدر قبال قضيه افغانستان اشغال شده بودند
ٔاوضاع جھانی و طرف ھای ذيدخل قضيه، در مناسبت ھای چندی اراده تداوم اشغال کشور عزيز ما و حضور دايمی 
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مپ کتمان می شد ـ با روشنگری ٔاغواگرانه اوباما و تر که در ورای مانور ھای -نيرو ھای امپرياليسم امريکا ــ ناتو را 

 .به اثبات می رسد" ساما"، صحت تحليل و پيش بينی ھای »...ستراتيژی«اکنون با اعالم اين . اء نموده استداھيانه افش

ٔو اشغالگرانه خود به » جنگ ھای پيشگيرانه« امپرياليسم غدار امريکا تطبيق سياست ستراتيژيک تجاوزگرانه و تحميل 
جلب کمک و معاضدت سائر .  کنون به پيش برده استخرج ساير امپرياليست ھا و کشور ھای زير ھژمونی اش را تا

ًامپريالست ھا در جنگ خليج و اشغالگری افغانستان و مشخصا در کنفرانس ھای توکيو، لندن، شيکاگو، وارسا و 

اما تحمل مخارج سنگين و ھنگفت جنگ درازمدت و فرسايشی . بروکسل به تأسی از ھمين سياست صورت گرفته است

ٔکه دوره نقاھت بحران و رياضت اقتصادی را سپری می ) در واقع رقبای بالقوه(ای متحدان امريکا در افغانستان، بر
ھمچنان به اثر مقاومت منفی و مخالفت آشکار مردم به دليل اشغال کشور . کردند، نھايت دشوار و طاقت فرسا بوده است

 و ٢٠٠٨مھم تر، تأثيرات منفی بحران مالی ٔو در نتيجه شدت جنگ، وقوع خسارات مالی و تلفات انسانی و از ھمه 

مخالفت مردم امريکا و جھانيان با تداوم اشغال افغانستان و به ويژه اعتراف سردمداران کاخ سفيد به شکست نظامی شان 

 ناگزير به اعالم مانور - امريکا ــ به خاطر فروکش ھيجان عالمگير ضد امريکائی ٢٠١۴در ميادين نبرد، در سال 

  .می نيرو ھايش از افغانستان شدخروج قس

دونالد ترمپ ھم قبل از انتخابات رياست جمھوری امريکا و ھم در جريان آن، به خاطر کسب برتری و پيشی گرفتن از 

 ابرام و - کاسبکارانه وعوام فريبانه - ر امريکائی از افغانستان گًرقيب انتخاباتی خود، مکررا بر خروج نيرو ھای اشغال

لذا، بالطبع می توان استنباط نمود که مردم امريکا مخالف اشغال افغانستان توسط نيرو ھای متجاوز . تأکيد داشت

امريکا عليه سياست ھای ، تظاھرات خيابانی مردم » ...ستراتيژی جديد«پس از اعالم به اصطالح . امريکائی ھستند

  .مپ، بر اين بينش و طرز تلقی صحه گذاشتتر

فرمانروايان اصلی، . ٔرت به خاطر ادامه ھمان کاری است که در گذشته انجام شده استتعويض چھره ھا در رأس قد

ت دولتی قرار دارند و برنامه ھائی را برای شان أ مالی ھستند که در ورای رؤسای جمھوری و ھيۀسران قدرتمند سرماي

 برنامه ھا را طوطی وار در واقع رؤسای جمھور ھمان.  ديکته می کنند که متضمن کسب سود ھر چه بيشتر باشد

ٔمئز کننده ارائه شده استدالل ھای مش. ًتکرار می کنند که قبال و يا علی العجاله مطرح و به معرض اجراء گذاشته شده اند
يعنی . ًقبال نواخته شده بود) بوش و اوباما(مپ در واقع نواختن ھمان طبل توخالی است که توسط اسالفش از جانب تر

ًاشغالگرانه، ماھيتا تداوم ھمان ستراتيژی توسعه جويانه و سلطه گرانۀ امپرياليسم امريکا است که » ...ستراتيژی جديد«

  .مطرح و اجرائی شده بود) م٢٠٠١برو اکت٧در (به خاطراشغال افغانستان 

يه در يعنی دخالت آشکا: تبارز نمود) به ويژه روسيه و چين(ٔبه نسبت تحرکاتی که از جانب رقبای بالقوه امريکا  ر روس

ٔو در اين رابطه مشاجره لفظی اوباما و پوتين در جلسه ساالنه سازمان ملل(اوکراين  ٔ ، دخالت مستقيم و آشکار روسيه ) ٔ

ه داعش -در سوريه، اعالم آمادگی کمک به طالبان  ا علي ه تقويت آنھ ابلوف" توسط -ٔ به بھان ده خاص " ضمير ک ٔنماين
هبگورروسيه برای افغانستان و اظھارات  ن ک ر اي ی ب ا مبن اتو در وارس رانس ن ده کمک : چف پس از کنف ارد ۵ٔوع  ميلي

ٔ به دولت افغانستان داده خواھد شد، در واقع محاصره روسيه را در بر دارد؛ سردمداران دولت ٢٠٢٠دالری که تا سال 
ا از بيم آن) به ويژه حزب جمھوری خواھان(امپرياليستی امريکا  رای که مبادا پس از خروج ش ا را ب ستان، ج ن از افغان

دند ستان منصرف ش ٔرقبای بالقوه شان خالی کنند، گويا از خروج ھمه نيرو ھای شان از افغان رو . ٔ داوم حضور ني ذا، ت ل

ه تر» جديد« که در ستراتيژی -ھای متجاوز و اشغالگر امريکائی  ه «مپ مشعر بر اين ک ستان(خروج عجوالن ) از افغان

ه است»....ًخالئی ايجاد خواھد کرد که تروريست ھا از جمله داعش و القاعده فورا آن را پر خواھند کرد  -، انعکاس يافت

  .ی عليه رقبای امپرياليستی شرقی نيستاتئوری و موضع گيری تازه و بی پيشينه 
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صد خاک افغانستان کنترول در ۵٧مريکا نشان می دھد که دولت افغانستان صرف برٔآمار ارائه شده ارتش مھاجم ا

با توجه به اين وضعيت، جنرال . قدرت کنترول اوضاع از دست امريکا و دولت زير فرمانش بيرون می رود. دارد

ٔاز کنگره امريکا برای موفقيت مأموريتش، ) فرمانده نيرو ھای اشغالگر امريکائی و ناتو در افغانستان( نيکلسون 
ترمپ با رويکرد نظاميگرانه در روشنی » ...ستراتيژی جديد«اعالم اين . تقاضای چند ھزار نيروی تازه را نمود

ٔی است که در سايه آن ھمان ستراتيژئی ادامه ژتحرکات اخير امريکا در کشور ما نشان می دھد که در واقع اين ستراتي
ستراتيژی تداوم اشغال افغانستان با تکيه بر راه حل نظامی توسط دولت و . تکشور عزيز ما زير اشغال درآمده اس

نظاميان امريکائی خود بخشی و تابعی از ستراتيژی بزرگ تر امپرياليسم امريکا در قبال منطقۀ وسيع آسيای ميانه و 

  .ان شان استبا متحد) روسيه و چين(در مقابل تحرکات ھمه جانبۀ رقبای فعال امپرياليستی " اورايشيا"

، دادن ضرب االجل قطع ھمکاری ھا و دريغ »نيرو ھای ما الی پيروزی می جنگند«ٔبا توجه به اين گفته ترمپ که 

کمک ھای نقدی به پاکستان، ھند را به عنوان شريک ستراتيژيک سياسی اش در آسيا انتخاب نمودن، ايجاد نگرانی 

ٔفی پاکستان، چين و روسيه و اعالميه گروه مزدور طالبان با اتکاء برای روسيه و چين، ھمچنان با توجه به واکنش من
ٔمپ رئيس جمھوری امريکا به معنای ادامه جنگ است و اين راھبرد جديد دونالد تر: ر اين کهبه اطمينان آن دول مبنی ب

فغانستان، طالبان به از ا] امريکا[در صورت خارج نشدن "گروه ھم در برابر اين ستراتيژی به جنگ ادامه خواھد داد و 

باعث تشديد جنگ و خشونت در افغانستان خواھد شد و » جديد«؛ اعالم ستراتيژی "مريکا خواھد رفتاسمت حريفان 

افغانستان مستعمره را به ميدان جنگ جنايتکارانۀ نيابتی و به کانون تقابل خطرناک دو بلوک امپرياليستی مبدل خواھد 

ف مصائب مردم بی گناه و حرمان کشيده و ويرانی بيشتر کشور ويران ما را به ميزان مسلم است که اين امر گرا.  کرد

  .غيرقابل تصوری باال خواھد برد

ٔدر اين ستراتيژی تاريخ آغاز و پايان اقدامات نظامی، تعداد نيرو ھا و حدود و ثغور برنامه فعاليت ھای نظامی ھمراه با 
و به . ٔ تجاوزکارانه در ميدان اين جنگ تحميلی؛ در ھاله ابھام قرار داردميزان صالحيت جنرال ھای ھدايت کنندۀ جنگ

، ستراتيژی ما را ]برای خروج[از اين به بعد، شرايط افغانستان و نه جدول زمانی «جواب اين ھمه گفته شده است که 

امپرياليسم : اين کهالبته ابھامات فوق يک وضاحت را در خود مضمر دارد مبنی بر . »در اين کشور ھدايت می کند

  .ٔاشغالگر امريکا اراده اشغال دايمی افغانستان را دارد

... پاکستان به سازمان ھائی پناه داده که ھر روز تالش می کنند مردم ما را بکشند« با استناد به اين گفته ھای ترمپ که 

پناھگاه »  تروريست ھا«و » جنايتکاران«به ، و اگر پاکستان »ًاين وضع بايد تغيير کند و اين تغيير بايد فورا انجام شود

اعالم شده، رويکرد » جديد«در ستراتيژی : فراھم کند، چيز ھای زيادی برای از دست دادن دارد؛ استنباط می شود که

ولی با توجه به حساسيت و پيچيدگی اوضاع و کارکرد فاکتور ھا و تحرکات . امريکا نسبت به پاکستان تغيير کرده است

نطقه ئی، درگيری عملی دولت امريکا در چندين کانون داغ تشنج؛ اين رويکرد تغيير يافتۀ دولت امريکا در مخالف م

قبال نظاميان و دولتمردان پاکستان ناگزير از محدوديت ھائی رنج برده و در اقدامات معين سياسی، اقتصادی و 

  .واھد يافتدپلوماتيک خالصه شده و تا يک رويکرد تمام عيار نظامی ارتقاء نخ

عواقب زيانبار سياست ھای يک جانبه، » ...تئوری و عمل انقالب«ٔدر رساله » قيوم رھبر« سی و دو سال پيش زنده ياد

ٔسطحی و غيرواقعبينانه پاکستان را به ارزيابی گرفته و پيش بينی نموده بود که در سايه چنين سياستی  نه تنھا منفعت « ٔ

در اين مدت طوالنی . »از مدت مردم پاکستان نيز در آن مورد مخاطره قرار می گيردمردم افغانستان، بلکه منافع در

چنانچه عمران خان رھبر يکی از احزاب سياسی . به کرات محک صحت خورده است» قيوم رھبر« پيش بينی 
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ان را در مپ، سياست دولت پاکستتر» جديد« نيز پس از اعالم ستراتيژی " مسلم ليگ"اپوزيسيون حکومت فعلی حزب 

  .خواند» ًعميقا ناقص و شکست خورده «قبال افغانستان 

ٔتوسعه دموکراسی، نھادينه سازی «: ٔاعالم اين ستراتيژی يک نوع عقبگرد از ادعا ھای اغواگرانه امريکا مبنی بر
زيرا که در اين ستراتيژی . است» ارزش ھای دموکراسی، حمايت از روند دولت داری خوب و سرکوب تروريسم

ًاگر واقعا چنين باشد، تسليم . ٔمريکا به دولت سازی، ملت سازی و توسعه دموکراسی کاری ندارداصريح شده است که ت

تکيه داشتند و » عصای سليمان«که بر اين ) ٔشيفته و ذوق زده دموکراسی کذائی وارداتی(طلبان منحرف و انحالل گر

ياليسم را موعظه می کردند؛ اکنون با فرسايش اين عصا توسط ُتئوری عمده بودن تضاد با فئوداليسم و مماس با امپر

ٔديده شود که برای استتار چھره کريه خود، باز چه اراجييف و . به فرق برزمين خورده اند" مپتر "کرمی به نام
  .شده اندبه گمان غالب که پناه گاه استتار برای شان باقی نمانده و شرمسار تاريخ . الطائالتی را سرھم بندی می کنند

 - ، موجب سرور و شادمانی سران دولت دست نشانده و خائنان ملی »ستراتيژی جديد امريکا در قبال افغانستان«اعالم 

اما اين ذوق زدگی شان به خاطری موجه نيست که .  گرديد- که حيات و ممات شان منوط به حمايت بادار شان بوده است 

آن طور که خوشحالی آن ھا در بدو اشغال .  ضد اشغالگران ھستندهلت بٔبه جز از خودفروختگان بی وجدان، قاطبه م

ٔبه تدريج به نگرانی، سراسيمگی و اندوه مبدل شد، بدان گونه در نتيجه جنگ ) م٢٠٠١در سال (ميھن عزيز ما 
م و اندوه آزاديبخش ملی ضد امريکائی خلق سلحشور ما ـ دير يا زود ـ  شادی و سرور اين خودفروختگان بی آزرم به غ

بی پايان  و بربادی خود اين مزدوران و برچيده شدن سلطۀ سرکوبگر و اسارتبار اربابان اشغالگر و متجاوز شان مبدل 

  .خواھد شد

  !مرگ بر امپرياليسم اشغالگر امريکا و کليه متحدانش

  !مرگ بر خائنان ملی و خودفروختگان مرتجع

  !نيرومند باد جنبش آزاديبخش ملی و مترقی

  !مرگ يا آزادیيا 

  )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  م٢٠١٧گست ا ٢۵/ ش ١٣٩۶سوم سنبلۀ 

  

  

 

 

 


