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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  

  

  يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
  

  :به ادامه گذشته

  ھا و اشغال افغانستان  امپرياليست
ی و تزراعۀ ماند نشين و با توليد عقب  در صد ساکنان آن ده٧٢ای آن نيمه فيوداليست، افغانستان که سيم   

به اين . سازد کشور ما در چھار راه آسيا چھار سمت اين قاره را با ھم وصل می. نمايند مالداری امرار معاش می

در تاريخ .  ريخته شده استھای بسياری درين جا ھای دور مورد تجاوز و اشغال قرار گرفته و خون خاطر از زمان

دھد که کشور ما چقدر در تيررس ديد  ھا نشان می ھا و يک جنگ با روس معاصر افغانستان سه جنگ با انگليس

ھا  استعمارگران قرار داشته و عوامل بسياری وجود دارد که موقعيت افغانستان در چند سال اخير برای امپرياليست

قدرت  امريکا اين بزرگترين قدرۀ ونخوار غربی به سرکردگی اياالت متحدھای خ تر شده، لذا امپرياليست مھم

ھای ائتالف و ناتو به افغانستان لشکرکشی کرده و بار ديگر وطن ما  استثماری جھان با ولع خاصی در قالب پيمان

  . در اشغال کامل اين نيروھا درآمده است

 

 شوروی به خاطر اشغال افغانستان با مقاومتی که به دنبال تجاوز ارتش سوسيال امپرياليزم اشغال افغانستان چرا؟ 

ھای غربی را به افغانستان باز کرد، که بعد از شکست و فروپاشی اتحاد شوروی اين  داشت، راه ورود امپرياليست

افغانستان در شرايط کنونی . برای شان مساعد گشت و کشور ما را در اشغال کامل خود درآوردند» فرصت طاليی«

  :ھا برخوردار است ذيل برای امپرياليست اھميتاز 

زيد  ابی ت و به اين خاطر جانھا مطرح اس  افغانستان به عنوان چھار راه منافع و ستراتيژی آسيايی آن-١

ای قرار دارد که منافع  پرده و عريان گفت که افغانستان در منطقه  ھزار نيروی امريکايی در آسيا، بی٢۵٠ندان قوم

 .توان ازين منافع گذشت خورد و لذا نمی  متحده در آن گره میحياتی اياالت

نفتی جھان برای امريکا و ۀ  افغانستان ھم سرحد با کشورھای آسيای ميانه است که به عنوان دومين حوز–٢

ھا، افغانستان را نداشته باشند، دسترسی به اين  در صورتی که امپرياليست. ًخوار آن جدا مطرح  است متحدان نفت
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  .وزه برای شان آسان نيستح

روسيه يگانه حريف ۀ ھای غربی به رھبری امريکا از طريق افغانستان قادر اند که محاصر  امپرياليست-٣

  . ھا خطرناک خواھد بود، به محاصره بکشند نيرومند اتومی شان را که در آينده بيشتر از امروز برای آن

چون روسيه، چين، ھند و ايران قرار دارد که اگر امروز نه فردا  افغانستان در ميان کشورھای نيرومند آسيايی –۴

در اطراف  افغانستان . با امريکا، فرانسه و انگليس بر سر منافع جھانی و تقسيم جھان دست به گريبان خواھند شد

تحده خصوص اياالت مه ھای غربی، ب کشورھايی با سالح اتومی قرار دارند که در آينده برای منافع امپرياليست

  .توانند امريکا تھديد جدی به حساب آمده می

خليج ۀ خيز جھان است و بر بخش اعظمی از کران ترين کشورھای نفت  افغانستان با ايران که يکی از بزرگ–۵

ًحضور امريکا در افغانستان با اھداف ايرانی آن کامال .  کيلومتر سرحد مشترک دارد٧۵٠باشد،  فارس حاکم می

  .خوانايی دارد

شرق آسيا و  دور تا جنوب ھای آن را از شرق ھای نظامی امريکا، گسست ميان پايگاه  استقرار پايگاه-۶

گردد  ھای زنجير به ھم وصل می ھا چون حلقه دارد و با حضور در افغانستان اين پايگاه می ميانه از ميان بر شرق

قدرتی امريکا در آسيا  ظامی و حاکميت قدراين حضور برای عمليات ن. زند و ديگوگارسيا را با ظھران پيوند می

  .باشد بسيار مھم و حياتی می

ھای  ای جھت آزمايش سالح ھای امريکايی، انگليسی، فرانسوی و ايتاليايی، افغانستان را به منطقه  امپرياليست-٧

به فروش شان مبدل ساخته، بسياری از تسليحات نظامی غيرذروی اين کشورھا بعد از استعمال در افغانستان 

مانندی برای  ھای غربی نيست، اما سکوی بی لذا اگر افغانستان بازار فروش تسليحات امپرياليست. رسد می

  .آيد آزمايش و فروش اين تسليحات به حساب می

ھای متحدش با حضور در افغانستان و تمسک به جنگ با طالبان و القاعده و بزرگ   امريکا و امپرياليست–٨

خليج فارس، ۀ واھری، مالعمر و گلبدين به عنوان شمشير دموکلوس بر فرق اعراب ثروتمند حاشيساختن اسامه، الز

ھای نفتی، تسليحاتی و کااليی امريکايی، انگليسی و فرانسوی با آرامش کامل  ھا شده، کمپنی قادر به باجگيری از آن

  . کشند ھا سود می از آن

اعده را در کنترول گرفته، با حضور امريکا در افغانستان به  دولت مزدور پاکستان که لشکرھای طالب و الق-٩

ھا  امتياز  شود تا از آن ميانه، روسيه و چين را زير فشار قرار داده، قادر می آسانی ازين دھليز، کشورھای آسيای

د از يلداش جھت تھديد دولت ازبکستان که اولين بار بع تقويت نيروھای جنايتکار ازبک به رھبری طاھر. بگيرد

 . فروپاشی اتحاد شوروی سه ھزار نيروی امريکايی را از سرزمين خود چخ کرد، بر صدر اين برنامه قرار دارد

ھا ساالنه بيش از  مواد مخدر دنياست که فروش آن برای غربیۀ کنند ترين کشور توليد  افغانستان بزرگ–١٠

نظامی امريکا و انگليس را نه تنھا در خود اين مواد مخدر بخشی از مصارف . آورد  مليارد دالر سود می۴٠٠

  .سازد افغانستان، که در آسيا مرفوع می

 معاھده ارزيابی ٢٠٠۴اين سازمان در (ھای معادن افغانستان که توسط ناسا صورت گرفته   آخرين ارزيابی-١١

 ھزار مليارد دالر ۵٠٠، نشان داد که ارزش مجموعی اين ذخاير به ) کردءذخاير زيرزمينی را با افغانستان امضا

افغانستان معادن بزرگ . ھا با اھميت نباشد ھا و فرانسوی ھا، انگليس تواند برای امريکايی رسد که نمی می

ھای قيمتی را در سينه دارد و اين ھمه ذخاير برای استثمارگرانی که برای  يورانيم، مس، آھن، نفت، گاز و سنگ

  .العاده اھميت دارد ريزند، فوق يک بشکه نفت دو بشکه خون می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھا و  بينيم که اين کمپنی امروز می. ھای غربی چشم طمع به بازارھای افغانستان داشتند ھا و بانک  کمپنی–١٢

جان مردم افغانستان را ۀ شرمانه شير گذاری کرده، با استثمار بی ھای مختلف افغانستان سرمايه ھا در بخش بانک

  . مکند می

ً بدون اين که ھيچ تمسکی حتی ظاھرا ٢٠٠١ريکايی و انگليسی در ھفتم اکتوبر    به اين صورت نيروھای ام

ۀ تا اينکه در لويه جرگ. قانونی و حقوقی در دست داشته باشند، به صورت عريان به افغانستان تھاجم کردند

 در اما. داد، بر اين حضور صحه گذاشتند اضطراری که اکثريت آن را جنايتکاران و وطنفروشان تشکيل می

  مجموع واکنش در برابر اين نيروھا چگونه بود؟

  

  :  جنايتکاران اتحاد شمال- ١

شان در حالت نزع قرار داشتند، ورود ۀ اينان که در برابر طالبان شکست سختی خورده بودند و با قتل سردست  

، فھيم، دوستم، خليلی، ربانی، سياف. ھای شان گل بردند اين نيروھا را موھبتی برای شان دانسته، در مقابل تانک

ھا  ترين نيروھای موجود، افغانستان را دو دسته به امريکايی کاظمی، محقق، قانونی و ديگران به عنوان وطنفروش

ربانی در سازمان ملل نماينده و رسميت داشـت و مانـند شـاه ۀ در آن زمان حکومت پوقان. ھا تقديم نمودند و انگليس

ربانی و ھمکيشان وطنفروش او برای ھماھنگی با . زين اشـغال استـقبال نمــودشجاع، يعـقوب خان و ببـرک ا

دموکراسی امريکايی و اثبات اين که با بنيادگرايی گذشته وداع کرده اند، پکول مسعودی را به زمين انداختند، ريش 

 عارف سروری در فھيم و. ھا بود، تن دادند و موھای جھادی را کوتاه کردند و به ھر خفتی که ضرورت غربی

ای از ميدان ھوايی  ارشد سيا در گوشهۀ  با جنرال فرانک از وزارت دفاع امريکا و گری شرون نمايندءابتدا

تاجکستان ديدار کرده و اينان در بدل دريافت پنج مليون دالر در ماه، حاضر شدند که ھر جا دل نيروھای امريکايی 

فھيم در . سه مليون دالر به دست آوردند و فروشی ھفتاد ن قمار وطنخواھد در ھمان جا مستقر شوند و در اولي می

روبرو خواھند شد، اما ) ربانی و سياف(رابطه با استقرار نيروھای امريکايی گفته بود که با مخالفت دو اخوانی 

، فھيم را از »خورد فردا چای صبح را با او می«و » سياف از ماست«مشھور خود که ۀ گری شرون با جمل

سنگ  بعد از آن داکتر عبدهللا در داالن. با ريش درازش مطمئن ساخت!! برجسته» الحديث شيخ«اسوس بودن ج

دوستان «شود  که معلوم می!! جمھور حامدکرزی باشد، خوب خواھد شد پنجشير اعالن کرد که اگر رييس

له را ميان اتحاد شمال أمسد که اين ًاو را قبال در جريان تصميم آينده قرار داده و وظيفه داده بودن» اش امريکايی

اين جنايتکاران زمانی اين موھبت را . سيا با اين کار نقاب را تا حدی از رخ جواسيس کھنه کارش برداشت. ببرد

ھای مھم قدرت را ميان خود تقسيم کردند و بعد از  بيشتر بر وفق مراد خود يافتند که در کنفرانس بن تمامی چوکی

چشم کردند و در تمام کارھا به دستور آنان دم ۀ ھای خونخوار و اشغالگر را سرم يستآن خاک پای امپريال

ترين نيروھای سياھيست که اشغالگران را به افغانستان دعوت کردند و  اين اتحاد متشکل از وطنفروش. شوراندند

شتر خود را پيرو نسل دوم اتحاد شمال که بي» روشنفکران«. خود چون مزدوران پستی از آنان اطاعت نمودند

دانند و شورای متحد ملی را ساخته اند، نه تنھا بر حضور اين نيروھا اعتراضی ندارند، که  احمدشاه مسعود می

نويسند تا بر  قانونی بدھند و شعارھای صد متری برای رسميت اين اشغال میۀ کنند به اشغال کشور جنب کوشش می

 . ًوطنفروشی شان رسما مھر تأييد بگذارند

ھا قرار  ًسازد، ظاھرا در برابر امريکايی   اما حزب اسالمی جنايتکار گلبدين که جناح ديگر جھادی را می 

ھا جبين  ندانان آن اکنون برای امريکايیاين حزب که اکثريت قوم. رار داردآی ق اس ًگرفت، اما عمال در چنگال آی
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آی  اس آیۀ ی اشتغال دارند، ھنوز ھم برگ برندی دايمی جاسوس سايند و در دولت کرزی و انجوھا به وظيفه می

ھا تصميم بگيرند، کشتن يا آوردن گلبدين و حواريون او از پاکستان به کابل چيزی در حد آب  بوده، ھرگاه امريکايی

اکثريت . اما گلبدين از ترس جناياتی که در پشاور و کابل انجام داده، به کابل آمده نخواھد توانست. باشد خوردن می

ھبران، کادرھا و اعضای آن که در دولت، پارلمان و نھادھای ديگر قدرت قرار دارند، در پيوند نزديک با ر

ھا قرار داشته، کوچکترين اعتراضی نه تنھا بر حضور اين نيروھا در افغانستان ندارند، که با ھزار رشته  خارجی

 .باشند ی مصروف میھا در پيوند قرار دارند و به جاسوس ھای استخباراتی آن با شبکه

  

  :  طالبان والقاعده- ٢

باشد و کوچکترين نشانی به نام خدمت به خلق در  ی مسلح میه ئبا افکار فاشيستی و شئونيزم قبيلاين نيرو که 

ای دستگير که  عده. ھای متفاوتی تقسيم شد ضمير آن وجود ندارد، با سقوط امارت آن به چند دسته با موضعگيری

ھای امريکايی در داخل افغانستان به اسارت  و برده شدند يا بعد از استقرار نيروھای خارجی در زندانيا به گوانتانام

ای از قوماندانان طالب در شمال توسط کميسيون دستگيری طالبان  عده(کشانده شده و برخی از آنان نيز کشته شدند 

 ھزاران دالر رھايی يافتند که يکی از آنان هللا بريالی قرار داشت، دستگير و بعد در بدل که در رأس آن عتيق

ای  عده). هللا بريالی سه لک دالر پرداخت و به پاکستان رسانده شد اين جانی بعد از دستگيری به عتيق. مالدادهللا بود

حکيم مجاھد، مال خاکسار، رييس بغران، ارسال رحمانی و مال راکتی به  به رھبری متوکل، سالم ضعيف، مال

ای چون مال محمد حسن، مال محمد  عده. ا تسليم شدند که تا ھنوز به صورت واقعی وارد صحنه نشده اندھ امريکايی

ًغوث، مال مطمئن، مال ترابی، مال متقی و چند تای ديگر موقعيت شان را از دست داده، بعضی شان کامال به زندگی 

مھم القاعده با نيروھای   ايران و حمايتآی، اطالعات اس ای ھم بار ديگر با حمايت آی شخصی رو آورده و عده

ھای مختلفی پيچ خورده، گرچه  عمر اند، در جال اين شاخه که پيروان مال. امريکايی و انگليسی وارد جنگ شدند

ھای بسياری وجود دارد که اکثر رھبران آنان به  کنند، اما شواھد و قرينه ھا جھاد می ًظاھرا در برابر امريکايی

دارند و به  يرمستقيم راه را برای استقرار دايمی نيروھای امريکايی و انگليسی در افغانستان باز میطور مستقيم و غ

انديشند که اگر اين  ھا فقط به منافع شان می امپرياليست. اين خاطر امکان دوباره به صحنه آوردن آنان متصور است

 .عمر برآورده خواھد شد منافع با کرزی برآورده نشد، با مال

 

  :  تکنوکرات ھا-٣

بسياری اينان از غرب آمده و . باشد ھا در افغانستان می ھای اصلی امپرياليست    اين طيف از سرسپرده

دموکراسی امريکايی را از نظر ايديولوژيک پذيرفته اند و تا آخرين نفس در راه  استقرار نيروھای امپرياليستی  

اينان با ابزارھايی چون . کنند برای افغانستان ياد می» طاليیفرصت «کوشند و به اين خاطر چپ و راست از  می

گرايی، بازار آزاد،  ھای حقوق بشر، دموکراسی ليبرال، عدالت اجتماعی، پلوراليزم و کثرت جامعه مدنی، کميسيون

ھای امپرياليزم را در کشور محکم و  کنند که پايه خصوصی سازی، آزادی مطبوعات و احزاب و غيره تالش می

ۀ اينان مزدوران سرسپرد. ھا توجيه نمايند ھا را به نفع توده تر سازند و با ھزاران دليل حضور امپرياليست حکمم

ھای  بخشی از آنان در ارگان. ھای استخباراتی اشغالگران عضويت دارند ھا بوده، اکثر آنان در دستگاه امپرياليست

ھای امپرياليستی در افغانستان تبديل خواھند  ان کمپنیدولتی و برخی ديگر در بخش خصوصی که به زودی به مدير

تعدادی از آنان در رأس امور نيروھای نظامی و امنيتی قرار گرفته، برخی ھم صرف . باشند شد، مصروف کار می
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جامعه «اينان با ابداع اصطالحاتی چون . با کارھای جاسوسی و استخباراتی در خدمت اشغالگران قرار دارند

اشغال را ۀ کنند که زندگی در ساي ھای خونخوار کوشش می به عوض امپرياليست» المللی وستان بيند«و » جھانی

ھای امريکا،  ترين دموکراسی بزرگ«ھای جھان بھشت برين تفسير نمايند و  برای مردم افغانستان و تمامی خلق

گيرند، بسيار دوستانه  ھان عامه قرار میانتقادھای آنان که زير فشار شديد اذ. »انگليس و فرانسه را به تمجيد بگيرند

مدت  ھای کوتاه ھا در تالش اند که نسل دوم اين طيف را با دادن بورس ھا و انگليس امريکايی. باشد و خودمانی می

ھا و  ھا، انگليس و درازمدت جھت کارھای جاسوسی برای آينده پرورش دھند و درين مورد عالوه بر امريکايی

پروری  سفارت ايتاليا درين چند سال به يکی از مراکز مھم جاسوس. باشند ھا بسيار فعال می ًمخصوصا ايتاليايی

   .مبدل شده است

 

 :  خلق و پرچم– ۴

کنند، اکثر  مانده فکر می سرپرست و در ميدان   خلق و پرچم که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی خود را يتيم، بی

از تفکر گذشته به . باشند رای نيروھای اشغالگر در افغانستان میآنان حاضر به ھر نوع جاسوسی و وطنفروشی ب

دولتی ۀ دھند، به دنبال وظيف داری امپرياليستی نشان می واقعی نظام سرمايه» پرچمداران«شدت بيزار، خود را 

يش با تقرری در پست پ. برند گيرند، به شدت رنج می ھا قرار نمی سرگردان بوده و ازين که مورد الطاف خارجی

اکثريت آنان . ھا بھتر ھستيم کنند بگويند که ما از جھادی کنند و پيوسته تالش می ای به شدت افتخار می پا افتاده

گويند و ديگران را ھم به اين نوع دورويی دعوت  هللا می ھا بسم تظاھر به مسلمانی کرده، چپ و راست در صحبت

دھند و  ادامه می» مقدس«ۀ کرده اند، ھمچنان به ھمان وظيف میتعدادی از آنان که از گذشته در خاد کار . کنند می

نويسندگان، شاعران و . باشند ی خاد می ھای سرسپرده از جاسوسان و اجنت) ھا ًمخصوصا پرچمی(برخی ديگر 

اينان تا حال ھيچ گونه . ھای خاد مانده يا در چند سال اخير جلب شده اند ھای پرچمی، کماکان اجنت مطبوعاتی

بيشترين شان ارائه نکرده، تظاھر مليتی در ميان شان با زنندگی بيشتر از گذشته وجود دارد و ۀ ندی از گذشتجمعب

ھای  کنند ازين طريق خود را در ميان حلقه ھا اند و کوشش می پرچمی -ی اکنون خلقیه ئعلم برداران قومی و قبيل

 خارجی در افغانستان نه تنھا ندارند، که اينان کوچکترين اعتراضی بر حضور نيروھای. قدرت مطرح سازند

با ھمکيشان . باشند ھر مزدوری میۀ اين جمع به شدت روحيه باخته و آماد. دانند حضور آنان را مايه حيات خود می

متحد ۀ در جبھ) علومی و گالبزوی(مشھور آنان ۀ باخت بنيادگرای شان در مغازله قرار دارند و حداقل دو شرف

ۀ حزب اسالمی و گاه در جبھۀ آی گاه در جبھ اس تنی با مزدوری به آی يت دارند و شھنوازربانی افتخار عضو

 !!دارد جنباند و اکنون شعار دموکراسی غربی را بلند نگه می طالبان دم می

  

  :   چپ انقالبی- ۵

رھايی (دو سازمان ھای متعددی تقسيم شده،  اين نيرو که بقايای شعله جاويد را در خود دارد و به افراد و سازمان

برد، بخش شاخص   که در پراکندگی خاصی به سر می"ساما". ترين آنھا بوده اند درين چند سال مشخص) و ساما

آن با کار علنی و تشکيل حزب رسمی، موضعگيری روشنی در قبال اشغال کشور نداشته، رھبران آن وقتی در 

ھای شان تا  که کشور اشغال شده است، اما در نوشتهکنند  گيرند، اعتراف می ھای خاصی قرار می برابر پرسش

ھا را  رسانند که امريکايی ھايی به نام  افـراد به نشر می اما گاھـگاه نوشـته. حال چيزی درين مـورد ننوشـته اند

زمان اما سا. باشند  می"ساما"شود مربوط  اشغالگر و دولت افغانستان را مزدور و وابسته می نامند که گفته می
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قت به کار انجويی مصروف شده و تشکالت دموکراتيک آن که عمده ترين بخش کار ؤھايی افغانستان با رھبری مر

سازمان رھايی را می سازد، نه تنھا در برابر اشغال کشور موضعی ندارد، که در به دست آوردن پول، بورس و 

ھای آن را می سازد، لذا در عمل بر اين  ياستاين مھمترين بخش س. مدال و رفت و آمد به سفارتخانه ھا ابايی ندارد

) مائويست(اما حزب کمونيست . اشغال صحه گذاشته، در برابر نيروھای اشغالگر کوچکترين موضع مخالف ندارد

  .افغانستان و گروه ھای خورد و کوچک چپ افغانستان اين تجاوز را اشغال ناميده، آن را محکوم کرده اند

  

  :     توده ھای مردم- ۶

ترين  ترين و وطنفروش  سال تمام زير استبداد، غارت، تجاوز و چپاول کثيف٣٣ھای مردم افغانستان که     توده

ھای بويناک  ھای رژيم نيروھای خلقی، پرچمی، روسی، جھادی و طالبی خرد و خمير شده، تحقيرھا و توھين

ھا و ايادی  ی که از سوی امپرياليستايرانی و پاکستانی را با گوشت و پوست لمس کرده بودند، با تبليغات

گرفت، اکثر  صورت می» ی جھانی گون جامعه فرشته«ھا با حضور  شان مبنی بر پايان اين بدبختیۀ باخت شرف

ترين نيروھای سياسی کشور در برابر اين تجاوز تمکين  ديدند که چپ ھا اميدوار به گذشته شده، وقتی می توده

به آغوش کشيده » جامعه جھانی«ھای افتخاری از سوی سردمدار   ليبرال و مدالنمايند، با پذيرش دموکراسی می

نمايند و در کنفرانس بن در کنار  ھا به اين دموکراسی سجده می شوند، در کنار ربانی و سياف در لويه جرگه می

پرسی به  بات و ھمهدادند که از وضعيت جديد استقبال کنند و در چند انتخا نشينند، به خود حق می جنايتکاران می

 .  صورت گسترده شرکت نمايند

ھای  شد که توده ھای مدعيان چپ توسط دستان کثيف استعمار به گردن ھای شان آويخته می   و اما ھنوز مدال

ھا در تالش  ھا را درک کردند و اين چپ »جامعه جھانی«ۀ مردم آرام آرام ماھيت اين اشغال و عملکرد جنايتباران

ردم برای شرکت در انتخابات پارلمانی غرق در پوستر چاپ کردن بودند که مردم با يک واکنش برای تشويق م

قدرت زدند که با شرکت ۀ جدی دست رد بر اين انتخابات و در نھايت بر حضور اين نيروھا و جنايتکاران بر اريک

اولين نمايش مردم در باز پس اين .  درصد مردم از شھر کابل در انتخابات پارلمانی خود را به نمايش گذاشت٢٩

جامعه «گرفتن آنچه برای تأييد اشغال پرداخته بودند به حساب آمد و سرآغازی در رد  اشغال و دم و دستگاه 

  . در کشور بود» جھانی

ھا و  ھا در افغانستان جز به بردگی کشيدن افغان ھای مردم به خوبی دانسته اند که اھداف امريکايی امروز توده   

باشد و کجاست که مردم سراپا در نارضايتی غرق نباشند  ردن شان در راه منافع آسيايی خود چيز ديگری نمیفدا ک

جامعه (نفرين نفرستند و به اينصورت اين شگرد » جامعه جھانی«ھا بر اين  ترين ناسزاھا و دشنام و با رکيک

  .حنای خود را باخت) جھانی

  

  : ايران– ٧

ا شکست  مزدوران بسياری را در حزب وحدت و شورای نظار پرورش داده بود، ب سال٣٠   ايران که در طول 

العاده راضی بود و به اين خاطر در  ھای قدرت قرار گرفتند، فوق ش در بسياری از چوکیطالبان و اين که مزدوران

. صحبت داده شد ۀ اروپا اجازۀ ايران و نمايندۀ به کرزی فقط به وزير خارج» قدرت«دھی  روز به اصطالح تحويل

بندان جھادی خوشنود بود، ولی نسبت به حضور  ايران با اين که از شکست طالبان و به قدرت رسيدن قالده

ھای افغانستان نفوذ کرد  ًايران بعدا تا توانست در رسانه. رسيد ھا چندان راضی به نظر نمی ھا و انگليس امريکايی
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ھا  انستان روان کرد و لذا با تمام نارضايتی از حضور امريکايیھای بيشتری را از ايران به افغ پرورده و دست

ھای مختلف جا به جا نمود و امروز بيشترين روشنفکران مزدور را در افغانستان  بيشترين جاسوسانش را زير نام

ملی، ۀ بھ، بنياد مسعود، ج)بازماندگان حزب اقتدار ملی او(ايران به محقق، خليلی، محسنی، کاظمی . در اختيار دارد

تر اين  دھد و از ھمه جالب ًای که ظاھرا به امور خيريه مصروف اند، پول می سسهؤھا م شورای متحد ملی و ده

پردازد و به اين خاطر کرزی و اعوان و  ارگ را نيز می» چای پولی«که دولت ايران ھر ماه يک مليون دالر 

ھا که دشمن ايران ناميده  با اين که امريکايی. ندکن انصارش از مناسبات بسيار عالی خود با ايران صحبت می

شوند، افغانستان را در اشغال کامل خود درآورده اند، اما ايران توانسته است از روابط خود با افغانستان  می

بازارھای افغانستان مملو از کاالھای ايرانيست؛ ايران بيشترين مقدار آب ھلمند را . سودھای کالنی به جيب بزند

ی شمال با ه ئمال خود برساند؛ از مسير سرک حلقد و قرار است آب آمو را از طريق ھريرود به مناطق شمک می

بھار در رقابت با کراچی، خليج فارس را به  ازبکستان ارتباط تجاری برقرار کند و با فعال شدن بندر چاه

ھای  افغانستان دارد و با رشتهايران توجه خاص جاسوسی، اقتصادی و سياسی به غرب . ميانه وصل سازد آسيای

نمايد که در موارد ديگر ھم اين  آب، برق و سرک، واليات نيمروز، فراه و ھرات را با خود وصل نموده، تالش می

ھا را گسترش دھد و مترصد فرصت است که اگر روزی افغانستان تجزيه شود، سھم خود را از غرب  رشته

تر شدن بحران در افغانستان است و به اين خاطر عالوه بر مزدوران  ميقايران به شدت خواھان ع. افغانستان ببرد

نزديک ۀ کند و حال در رابط الھی و طالبش کمک می ھای مزدور حزب نشينش به طور خاصی برای گروپ کابل

زيرا . امريکا راضی نيستۀ با تمام اين نفوذ، ايران از اشغال افغانستان به وسيل. با القاعده نيز قرار گرفته است

نفوذ بنيادگرايی کثيف خود تعيين کرده ۀ ھا افغانستان را چون عراق، تاجکستان و لبنان به عنوان حوز ايران از مدت

 .نمايد و درين راستا تالش می

  

  :  پاکستان– ٨

ن در وضعيت ناھنجاری قرار گرفت، چو) ی سپتامبر بعد از يازده(امريکا به افغانستان ۀ پاکستان در آغاز حمل   

گرفتند، منافع خود را نيز داشتند، اما از جايی که  ھای غربی را در نظر می طالبان در کنار اين که منافع کمپنی

ھای غربی به  دولت و ارتش پاکستان در خدمت نظام امپرياليستی قرار داشتند و چون دالل منافع امپرياليـست

 مـقداری از زورگويی و موقف پاکستان در منطقه کاسته کردند، لذا با اشغال افغانسـتان رھبری امـريکا عمـل می

 نمودند، در ءبندان امريکا و انگليس اند، در کنار اين که دوباره طالبان را احيا ولی چون جنراالن پاکستانی قالده. شد

ای ھميشه گذاری به باداران امپرياليستی در کنار اين که دست استثمار سرمايه را در بازارھای شان بر برابر خدمت

ھای خارجی پاکستان  گذاری  درصد سرمايه٢۵ھا بيش از   درصد و انگليس٢٧ھا بيش از  امريکايی(باز نموده اند 

ھايی برای مدارس پاکستان  ، امتيازاتی چون پرداختن مصارف نيروھای پاکستانی بر مرز و کمک)سازند را می

ی با امريکا و انگليس قرار دارد و از اين که کرزی باری پاکستان اکنون در روابط بسيار نزديک اقتصاد. کرده اند

امريکا به نحوی او را ۀ اش به پاکستان اعالن جنگ داد، وزير خارجۀ بر پاکستان اعتراض کرد و با  رژيم پوقان

احمق خطاب کرد و نشان داد که ميان اين دو مزدور، تا ھنوز پاکستان برايش اھميت بيشتر دارد و بعد از آن که 

  .  يپل و زرداری به قدرت رسيد، روابط پاکستان و امريکا بيشتر جان و جگر شدپ

 


