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  موسوی

  ٢٠١۴ جون ١۵

  
  در عراق» طالب«تکرار خونبارتر » داعش«

  

ه جای ر بتغييرات ستراتيژيک در نگرش نظامی امپرياليزم جنايتگسترامريکا و استفاده از نيروھای مزدوبه دنبال 

 قرن گذشته، در ٧٠ در دھۀ آن کشورتضحانه ای که فشکست ھای م زيادی برخاسته از سربازان امريکائی که تا حد

 شايد به دور از واقعيت نباشد ھرگاه ؛می باشدمتقبل شد، روياروئی با خلقھای ھندوچين يعنی ويتنام، کامبوج و الووس 

طحی، زمينۀ تطبيقی ستراتيژی جديد زمانی مساعد گرديد، که امپرياليزم ادعا نمائيم که برای نخستين بار در چنان س

جنبش آزاديخواھانۀ کشور ما را از محتوا تھی نموده، آن را در  قرن گذشته، ٨٠جھانی و ارتجاع منطقه در آغاز دھۀ 

  .بيراھۀ وابستگی و انقياد کشانيدند

دگی اتی و آزاديخواھانه در بين مردم افغانستان، عقب مانبه عبارت ديگر با در نظر داشت ظرفيت قياس ناپذير مبارز

 نا توانی ھای نيروھای انقالبی در احاطه و ھدايت چنان ظرفيتی و نياز درد آور مردم و مذھب زدگی مفرط آنھا،

م يز، باعث گرديد تا امپريالروزافزون جنبش مسلحانه به تسليحات دفاعی موفق عليه تھاجم شوروی سوسيال امپرياليستی

گستر امريکا و شرکاء فرصت را برای عملی نمودن ستراتيژی تشکيل ارتش ھای مزدور، جھت تطبيق اھداف جنايت

 شان مساعد دانسته، در کنار آن که نيروھای ھفتگانۀ جھادی را در ھمکاری مادی، معنوی و حتا انسانی با استعماری

نقش » طالب« خفا نيروی ديگری  را که بعد ھا به نام ارتجاع منطقه، جھت روياروئی با حريف آماده می نمود، در

 را در تاريخ افغانستان بازی نمود، نيز پرورش داده آن را برای فردای شکست نيروھای اولی در زراد جنايتکارانه اش

  . و نگھداری نمود دادهخانه ھای استخباراتی اش پرورش

مقدار را که تا آن زمان در ھيچ محاسبه ای، مطرح نبودند در تاريخ نشان داد که امپرياليزم چگونه اين مھره ھای بی 

، آنھم بدان منظور تا تسلط آنھا موجوديت مشاوران نظامی غرب و ارتجاع منطقه و عرب بر کشور ما مسلط ساختند

  .زمينه ھای تجاوز بر افغانستان و اشغال اين کشور به وسيلۀ امريکا و شرکايش را فراھم نمايد

 را مشاھده می نمائيم ديده می آنکشوردر » داعش« تولد يکبارۀ ، تاريخیۀمحاسبيک  ااوضاع عراق و بوقتی اينک به 

، فقط با بازيگران ديگری در سرزمين ديگری عملی می نمايد، بدون آن که در شود که امپرياليزم بازھم عين داستان را

  . تغييری را به وجود آورده باشد، اھداف آن و حتا چگونگی استفاده از تکتيک ھای رزمیاصل داستان

ھمين امروز در پورتال منتشر »  آقای محوی و نوشتۀ آقای رحمانیبرگردان «از آن جائی که در دو مقالۀ ديگری که

ده، نمی خواھم با تکرار شده است، راجع به اوضاع عراق معلومات کافی و حتا در برخی موارد، دست اولی ارائه گردي

 از شما خوانندۀ عزيز صميمانه تقاضا می نمائيم تا با ھمان دقت ھميشگی به در عوضته بيفزايم، جم اين نوشآنھا بر ح
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بيشتر می خواھم در آن زمينه ھائی صحبت نموده و نتايج الزم از آن استخراج در اينجا  نيز نظر اندازيد، آن نوشته ھا

  :نمايم که در دو مقالۀ ديگر باز تاب نيافته اند

 که ھر دو از آخور امپرياليزم و »طالب« و »داعش«سازندگان و سازماندھندگان و ھويت مشترک به  در کنار تشا-١

 و متخصصين ارتجاع آب خورده، تمام آمادگی ھای آنھا درھمۀ زمينه ھا، با سرمايۀ ارتجاع عرب، تسليحات غربی

ا حال در  درست ترين کلمه ای که ت و پاکستانی فراھم گرديده است؛ از لحاظ ماھيت و خط فکری،امريکائی، انگليس

 به تعبير ديگر آنھا از لحاظ خط .می باشد» ازگوربرخاستگان تاريخ«وشته و بھتر از آن نيافته ام، ھمان مورد شان ن

 ھم اگر اينک زنده می شد در مقايسه با آنھا حيثيت حجاج بن يوسف ثقفی اسالمی را نمايندگی می نمايند که حتا ،فکری

مدافع سرسخت عقب ماندگی و تحجر، کور از خونريز، جالد، ضد زن، : يعنی. را پيدا می نمود» رحمتفرشته ھای «

  .امپرياليزمتعصبات مذھبی، دينی، زبانی، نژدای و تا مغز استخوان خود فروخته و مزدور

   . استنيروئی را که با آن طرف می شوند، بازھم تا مغز استخوان فاسد، اجير و خود فروخته -٢

انچه وقتی در افغانستان آغاز به پيشروی نمودند، اکثريت نيروھای مقابل آنھا از کسانی تشکيل يافته بودند، که قالدۀ چن

» داعش«دن داشتند، اينک وقتی به گر» پاکستاناستخبارات سياست اناتومی قومندانھای «بردگی پاکستان را از طريق 

ايد، باز ھم با ارتشی مقابل است که تاروپود وجود آن را استعمار  می نممالکیدر عراق شروع به پيشروی عليه دولت 

، حيات و ممات شان را از  داشته باشندآنبافته، بدون آن که کمترين عرق ملی و يا عالقه مندی نسبت به عراق و مردم 

 شيوخ عرب گرفته آن امپرياليزم و ارتجاع منطقه دانسته، حاضراند در ازای پولی که طی اين مدت از کيسۀ امريکا و

  .اند، بدون کمترين مقاومتی دستھا را باال گرفته، دشمن را بر اوضاع مسلط نمايند

به اصطالح پايتخت آن » موصل«که » نينوا« تا جائی از نوشته ھای مختلف بر می آيد، نيروھای مدافع واليت چنانچه

 ھزار نفری، از ھجوم ١۵٠ و يا ٨٠ن عدۀ اي.  ھزار نفر بود١۵٠ ھزار نفر و طبق احصائيۀ ديگری ٨٠است حدود 

اين ماجرا تکرار ھجوم طالب بر دولت ربانی و . فرار نموده اند» داعش« عضو ٣۵٠٠ترين احصائيه  و در باال١۵٠٠

 و حين روياروئی با  ھزار نيروی مسلح در زير فرمان داشتند۴۵ را که بيش از اسماعيل خان، مسعود و دوستمگريز، 

  . تداعی می نمايدرا بر قرار ترجيح دادند،  طالب فرار ٢٠٠٠

ا ايقان و آگاھی کامل از عدم مقاومت طرف مقابل قسمی شکل گرفته که گويا آنھا ھمه ب سياست جنگی ھر دو نيرو، -٣

 در جنگ حصه گرفته با سرعت و با تکتيک شق نمودن خطوط دشمن، انسجام آن را به گذشتهجان به مثابۀ فدائی و از 

کاری که در افغانستان بزرگترين نمونه اش حين تصرف ھرات قابل مشاھده بود و اينک در . دن می پاشانکلی از ھم

  .موصل مجدداً تکرار می گردد

 بعد از فتح مناطق، در يک نکته به مثابۀ  نامھای اسالمی و سياست ھای اسالمی، آنھا به عالوۀ ريش ھای اسالمی-۴

  .آنھم ايجاد خوف در دل دشمنان می باشد. اشيزم عريان به رقابت برخاسته اندشاگردان راستين اسالم و قرآن، با ف

 که عليه دشمنان با چنان ھمان طوری که می دانيد يکی از دساتير اساسی اسالم در محاربه بر مبنای حکم قرآن آن است

فاشيستان ھيتلری در که کاری . خشونت و شدت عمل برخورد نمائيد که در دلھای شان ترس از شما به وجود بيايد

 سال ١٣ و امپرياليزم جنايتگستر امريکا در تمام چينعمومی دوم و جاپان امپرياليستی حين تجاوز بر جنگ جريان 

ياد می گردد، يعنی ھمه را بکشيد، »  پاک٣« به نام ی کاری که از لحاظ سياست جنگ.  عملی نموده اندما،اشغال کشور

  . چيز را بسوزانيدھمه چيز را ويران کنيد و ھمه

و اين که از غرب به شرق آمده و يا ھم از » چنگيزخان مغول«بوده و يا » آتيال«در اين که بانی اصلی چنين سياستی 

شرق به غرب رفته است، تشخيص آن ساده نيست، مگر يک نکته را به صراحت می توان گفت، که چنين سياستی 

تا آن زمان پايه ھای مدنيت خود را نريخته و در توحش کامل حيات به سر بقايای زمانی را تداعی می نمايد که انسان 
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می برد و نمی دانست که می شود از اسراء به نفع خود استفاده نمود و در نتيجه دشمن را با تمام مايملک آن نابود می 

  .نمود

وز نمی دانست، مگر اينھا عامدانه در اين جا يگانه تفاوتی که وجود دارد اين است که انسان نيمه وحشی و يا وحشی دير

  .و آگاھانه و به غرض شکستن ارادۀ بقايای طرف مقابل به چنين کاری دست می يازند

 اگر در جريان پيدايش طالب، پاکستان يعنی نزديکترين دوست و ھمکار امپرياليزم جنايتگستر امريکا در نيم قارۀ – ۵

 عضو –اين ترکيه » داعش« نمود، در پيدايش يت زھدان آن را پيدا، حيث و يکی از اعضای پيمان منطقه ئی سنتوھند

اين . است که بايست به مثابۀ زھدان آن مورد استفاده قرار می گرفتديگر پيمان سنتو در سابق و پيمان تجاوزگر ناتو 

باشد،  اشتهدا نکه اردوغان از نواز شريف و خانم بوتو نياموخته است باشد سرجايش ، زيرا چه بسا صالحيت انتخاب ر

آما آنچه می تواند مسلم به نظر آيد، سرانجام ترکيه است، سرانجامی که ھيچ امکان فراری برايش باقی نمانده، به ھمان 

عين  آن کشور را تھديد می نمايد، ،سانی که پاکستان اينک در آتش خود افروخته می سوزد و ھر لحظه خطر تجزيه

  .در انتظار ترکيه نيز می باشدخطر

حال که تا اينجا ديروز افغانستان را با امروز عراق مقايسه نموديم، و ديديم که آنچه ديروز بر افغانستان آماده بود، 

 اندکی پای پيشتر گذاشته، امروز بودامروز بينه به بينه و بدون کمترين تفاوتی در عراق عملی می شود، بيجا نخواھد

  .ائيمی افغانستان نيز مقايسه نمداعراق را با فر

ت ھمين چندی قبل از طريق رسانه ھا اعالم گرديد که گويا در عراق انتخابات در غياب نيروھای خارجی موفقانه صور

  . د به تنھائی انتخابات دموکراتيکی را برای اولين بار در تاريخ آن کشور برگزار نمايدپذيرفته و دولت آن کشور قادر ش

 آگاھانه از طرف مديای وابسته به امپرياليزم چنان با بوق و سرنا يارراق بساين حرکت و انجام انتخابات کذائی در ع

استقبال گرديد که حتا برخی از وامانده ھای افغان نيز، انجام آن را دليل موجھی بر پيروزی دموکراسی غرب و 

 اما فقط .رت نمودند به ساير نظامھا دانسته، انقياد طلبی شان را با آن ستر عونظامھای دست ساخت و محصول تجاوز

ن دھد، به يک باره از گور  قادر شود، دولت جديدی را سازمامالکیيعنی قبل از آن که برندۀ انتخابات، آقای اندکی بعد 

وارد ميدان شده، دولت به اصطالح منتخب مردم را نه تنھا تا پشت دروازه ھای » داعش«تاريخ در ھيأت گان برخاست

  . حواله نمود»نجف« و »کربال«بلکه تصفيه حساب را به پايتخت و منطقۀ سبز دواند، 

 سال، به ١٣آيا چنين حالتی باز ھم در انتظار افغانستان است؟ آيا امپرياليزم جنايت گستر امريکا که در تمام مدت حدود 

 عبدهللا، اشرف غنی، سياف،  و ساير وطنفروشان و جواسيس از قماشحامد کرزیکمک سرجاسوس بزرگ خود 

 استخوان شکنی بين مردم افغانستان را در پناه روپوش دموکراسی کذائی خود، ،و ھمه و ھمه، خليلزاد، دوستم یخليل

 - که نمی تواند-گذارد؟ب، می تواند دست از توطئه و تخريب برداشته و مردم ما را به حال خود شان نھادينه ساخته است

  ؟خابات بيرون نموده و کدام ھدفی را تعقيب می نمايدو وقتی نمی تواند، نام چه کسی را از چراغ جادوی انت

ر امريکاء و شرکاء در ضد ملی و مردمی دست ساخت امپرياليزم جنايتگست» امنيت ملی«و » پوليس«، »ارتش«آيا 

در آنھا بوده و است و نانده رسان  ارادۀ بيگانگان و آنانی که روزيينده، بهآاروئی با مخالفان احتمالی در يومواجھه و ر

  دستھا را باال نخواھند برد؟آنھا مقابل تھاجم احتمالی 

، مگر باز ھم با صراحت متذکر می اميدوارم پيشبينيی که می نمايم، صد در صد غلط ثابت شده و ھيچ گاھی تحقق نيابد

  :ردمگ

حل «يل از  در ھرات را تحليل می نمودم و در ضمن تحل سال قبل وقتی درگيری ھای مذھبی٧ و يا ٨ھمان طوری که 

 ياددھانی نمودم و در آنجا به صراحت از مشکل ايران و امريکا» قضيۀ افغانستان در بستر تغيير نقشۀ جغرافيائی منطقه

برادری شان را » باماوشيخ روحانی و ا «حسن و حسين که در جلوگيری از تطبيق چنان سياستی يادآور گرديدم، اينک
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ره داد وستد سياسی شان را به انجام برسانند، و با در نظرداشت پايبندی ھای آشکار نموده و می توانند روی ميز مذاک

، امريکا در منطقه دست ای بحيرۀ چينھ رقيب چون روسيه و چين در منازعات و دشواری ھای اوکراين و آبیقدرتھا

ۀ جغرافيائی قديم از باز تری يافته است، و با در نظرداشت تحوالت چند روز اخير در عراق، با تأسف بوی سوختن نقش

  .دور به مشام می رسد

فقط اين نکته را بايد به خاطر داشته باشيم که ھرگاه تغيير نقشۀ جغرافيائی از عراق آغاز بيابد، در ھمانجا ختم نشده ، 

مسؤوليت چنين » اشرف غنی«و يا » عبدهللا«اين که کدام يک از وطن فروشان . کشور ما را نيز متأثر خواھد ساخت

   .نتی را به دوش خواھد گرفت، آينده روشن خواھد ساختخيا

ديگر ی صميمانه ام از تمام آنھائی که نمی خواھند وقت مردن، کشوری را که در آن تولد يافته رشد نموده اند، اتقاض

رضی اميت ا، اين است تا متوجه اوضاع کنونی شده از ھمين اکنون آمادگی ھای الزم را جھت حفظ تموجود نداشته باشد

  .چه بسا فردا ديگر دير باشد در ھر حدی که برای شان مقدور است، بگيرند، ه ھای دشمنانکشور و خنثا ساختن توطئ


