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  موسوی

  ٢٠١۵ جنوری ١٣
  

   افغانستانباز ھم آيندۀ خونين در انتظار مردم
 کنار آن از درد، بايد کجائی که باتالقی وجود داشته باشھر مندی عام است که نبه ھمان سانی که در طبيعت، اين قانو

مندی عام خود را به نحشرات، جراثيم و ميکروبھا نيز به وجود آيد و به ھمان سانی که در يک جسم زنده، ھمين قانو

 و بکتريا در آن جسم زنده شکلی تبارز می دھد که به موازات ضعف، کھولت و بيماری آن جسم زنده، به ده ھا ويروس

مندی می تواند وجود ونراض می گردد، در يک جامعۀ بيمار و آسيب ديده نيز عين قانباعث و بستر پيدايش انواع ام

 غريب و به دور از انتظار تلقی یداشته و در نتيجۀ آن، پيدايش و رشد ھر نوع بيماری اجتماعی و سياسی نبايد چيز

  .گردد

ھا و محراقيکی از  ن طلوع اين بر ھمين مبناست وقتی در اخبار امروز رسانه ھای افغانستان به خصوص تلويزيو

 توسعه طلب واليت فقيه، از پيدايش بيعت دولتھای امپرياليزم جنايتگسترامريکا و رژيمکار مشترک مراکز نيمه علنی 

، نه تنھا زياد ندخبر داد» زابل، غزنی، ھلمند و سرپل«در واليت ھای » داعش«معروف به » خالفت اسالمی«کنندگان 

خواھم تقديم  لکه خود را تا حدی شماتت نيز نمودم که چرا تنبلی نموده و مطلبی را که اينک میباعث تعجبم نگرديد، ب

» نعيمی«و » توخی«آن بعد از مطالعۀ نوشته ھای ارزشمند رفقای ارجمند » خامکوک«شما خوانندگان گرانقدر نمايم و 

ر نظاد دوستان از بابت دير جنبيدن، و با در در ھر صورت با قبول انتق. شکل گرفته بود، زودتر از اين تقديم ننمودم

داشت آن که اين بحث می تواند بيشتر ادامه يابد، به صورت بسيار مختصر می خواھم نکات چندی را نشانی نمايم، باشد 

  .دنگيرآينده به تفصيل مورد مداقه قرار در 

  

  :آی و ايجاد بازوھای نظامی اخوان. آس . آی

نھاد و يا نھاد ھائی که در اقصا نقاط جھان معروف به که ق تاريخ بر می آيد، با وجودی تا جائی که از مطالعۀ اورا

ھستند، از لحاظ تشکيالتی قدمت بيش از صد سال را در قفا دارند، » اخوانی« و يا به گفتۀ مردم ما » اخوان المسلمين«

با وجود آن که اردوی پاکستان به مثابۀ مگر پيدايش و ايجاد بازوی نظامی آنھا از عين قدامت برخوردار نيست؛ چه 

 و  عمر دولت پاکستان دارددرازی ، عمری به ود که ضامن علت وجودی پاکستان به شمار می ريگانه نھاد ايدئولوژيک

مسلم ليک، جماعت اسالمی و « بخش حياتش سخت تحت تأثير نھاد ھای مذھبی آن کشور به خصوص ندر بيشتري

و در تمام اين مدت در مواجھه با ھندوستان به مثابۀ بازوی نظامی اخوان    داشته است آن کشور قرار»ۀجمعيت طلب

 تا اردوی يدهددولتی به خصوص در زمينۀ دپلماتيک، مانع از آن گر مگر با آنھم مسؤوليت ھای امورعمل نموده است، 

  . آن کشور، در تمام زمينه ھا بتواند از آدرس خود مداخله نمايد
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 افغانستان به وسيلۀ نيروھای اشغالگر شوروی آنزمان اشغال شده و اسالم آباد کهمانی بيشتر درک گرديد ھمين کمبود، ز

آن ی بر وھمسايه شدن مستقيم روسھا با پاکستان و ازدياد خطر تجاوز شور. ررس مستقيم روسھا قرار گرفتيدر ت

 و چين که زيرتأثير ياليزم جنايتگستر امريکاو به خطر افتادن منافع ستراتيژيک دولتھای غربی به خصوص امپرکشور 

دولت آن وقت پاکستان افکار تين سياوپينگ چھار اسپه به طرف يک کشور سوسيال امپرياليستی شدن گام برمی داشت، 

که به وسيلۀ نظاميان آن کشور و در رأس ھمه جنرال ضياء الحق اين سگ زنجيری امپرياليزم که عبوديت و تعلقش را 

مسما گرديده و طی آن بيش از » سپتمبر سياه« که به ١٩٧٠سپتمبر ونيزم و امپرياليزم جھانی در جريان را به صھي

، قرار داشت؛ »اختر عبدالرحمان« فلسطينی در اردن از دم تيغ اردوی پاکستان گذشت و متحد نزديکش جنرال ٠٠٠.١۵

اکستان که ايجاد يک اردوی رضاکار از تمام ف دراز مدت دولت پھدابدان فکر افتادند تا به يکی از خواستھا و ا

مسلمانان جھان به خاطر حفظ قلمرو اسالمی به خصوص پاکستان تازه ايجاد آنھم به اجازه، سرمايه و حمايت ھمه جانبۀ 

  .  ھمت گمارند،د بوغرب امپرياليستی و شرکای بين المللی آن

بين المللی آنھا از پاکستان خواستند تا به مثابۀ سدی عليه با در نظر داشت چنين خواستی، وقتی دولتھای غربی و شرکای 

ضمن چندين پيش شرط ديگر، برای نفوذ شوروی آن روز به سمت جنوب و خليج فارس خود را قرار دھد، پاکستان 

 تمام خطرات مداخله و تجاوز شوروی را استشوروی با صراحت کامل ابراز داشت، که حاضرمخالف تمام جھان 

خواھند از سراسر جھان به پاکستان سرازير » جھاد افغانستان«وط بر آن که نيروھائی که در دفاع از بپذيرد مشر

زمينه ھا من جمله سازماندھی، تسليح و تربيت ايدئولوژيک، سياسی و نظامی به صورت تمام ، می بايست در گرديد

  . داشته باشدارقر »آی. اس. آی«مطلق تابع و تحت نفوذ استخبارات نظامی آن کشور يعنی 

شوروی آن روز را کشور ھای امپرياليستی غربی و شرکای منطقه ئی و جھانی آنھا که ھيکل جسيم و عظيم نظامی 

ديده بودند اما از استواری و پايداری ارادۀ خلل ناپذير افغانھا در طرد اجنبی، درس درستی از تاريخ فرا نگرفته بودند، 

پاکستان را به زھدان چرکين بازوی » آی. اس. آی« نموده، از ھمان تاريخ به بعد ناز پاکستان را به جان و دل قبول

 بين المللی مبدل نموده، از اقصا نقاط جھان، ھرچه انسان فاقد مسؤوليت اخالقی و وجدان مترقی و انسانی نظامی اخوان

 در ھر کجائی که غرب می تا جمع نموده، لشکر عظيمی را به وجود آورد» حاميان جھاد افغانستان«بود، زير نام 

غرب، آن نقطه را به خاک  آن گلۀ بی لگام به آنجا رفته، مطابق به اميال و آرزوھای کرد و می کندخواست و اراده می 

شی ھيچ اھميتی نداشت، زمان و مکان قربانی اش بود، می خواست حچيزی که برای آن گلۀ و. ه و بکشدکشيدو خون 

  .يچن باشد يا ايغور، کمترين تفاوتی برايش نمی کردافغانستان باشد يا يمن، چ

در جريان اين روند، تنھا چيزی را که غرب و زھدان چرکين بازوی نظامی اخوان نه می خواستند و نه ھم می 

 را در بطن خودش پرورش شھر چيزی ضد«  ماترياليستی بود که - درک اين حکم فناناپذير ديالکتيکبفھمند، ، توانستند

 عدم درک درست اين حکم از يک جانب و بازی رياکارانۀ دولت پاکستان از جانب ديگر که با تمام قواء می .»می دھد

درون آن بازوی در کوشيد تا ازآن بازوی نظامی آماده به خاطر نيل به اھداف خودش استفاده نمايد، باعث گرديد تا 

، »آی. اس. آی«افتخار بر داشتن طوق عبوديت نظامی، افراد، اشخاص و در نھايت روندھائی شکل بگيرد که ضمن 

  .دنرا دشمن خود تلقی نماي» سيا«د، نتعمق نماي» سيا« با »آی. اس. آی«بدون آن که به ماھيت روابط 

تشديد .  القاعده و ساير نھاد ھای اخوانی مشاھده نمودنمونه ھای آشکار اين گرايش را می توان در وجود برخی از افراد

ھی به خشونت ھای آشکاری بين طرفين نيز منجر گرديد، تا زمانی که امپرياليزم جنايتگستر امريکا، اين تضاد که گا

 پايگاه نظامی در آن کشور ھا ی کهخود صاحب آرگاه و بارگاه در کشور ھای به اصطالح اسالمی نشده و تا آن زمان

 طرف امپرياليزم جنايتگستر امريکا مورد ازسياست ھای دولت پاکستان استخوان الی زخم به مانند نداشت، چه بسا 

  .، زيرا گذشته از نيازمنديھای خودش، امپرياليزم انگلستان نيز در ھمه حال مدافع پاکستان بودقبول قرار می گرفت
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 در دولت پاکستان و عدم صداقت  فارس، زياده خواھی ھاکا بر خاور ميانه و کشور ھای خليجگسترش چتر نفوذ امري

مخالفان غرب، توأم با مالحظات جئوپوليتيک منطقه و جھان در کل باعث آن شد، تا امپرياليزم جنايتگستر روياروئی با 

را مستقل از » جھادطلبان« سياسی-، با بسيار تأنی و آرام برنامه ھای سازماندھی، تسليح و پرورش ايدئولوژيکامريکا

 ترکيه و حتا اسرائيل به پيش برده، به موازات آن ن، عراق اشغالی،ستان، در کشور ھای ديگری چون اردخواست پاک

، خاتمه داده، اين به وجود آورده بود» القاعده«بر بازوی جديدی که به مثابۀ بديل بازوی قبلی » آی. اس. آی«به نفوذ 

  .بازوی جديد را به صورت مطلق تحت حاکميت خود در آورد

  

  :و داعش. آی.اس. آی

ر داديم امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکای جديدش، با پرورش بازوی جديد ھمان طوری که در سطور باال تذک

. اس. آی« نفوذ مانع از آغاز ،اخوان بين المللی در وجود داعش و آن را داخل محاسبات منطقه ئی و بين المللی ساختن

، در اين جريان آنچه مھم دبه وجود آور» آی.آس.آی«شده درواقع آن را به دور از حاکميت بر آن بازوی نظامی » ای

می مدت است تالشھای دو طرف قضيه  برای حفظ مواضع شان می باشد؛ چه در حالی که دولت پاکستان در تمام 

به بازدارنگی » موساد«و » سيا«کوشيد تا مانع خلع نفوذ خودش بر بازوی نظامی قبلی گردد، غرب و در پيشاپيش آن 

 اکتفاء نکرده تالش نمودند تا در قدم اول نفوذ پاکستان بر بازوی قبلی را نيز در بازوی جديد» آی.اس. آی«از نفوذ 

د در غير آن، با سرکوب خونين بازوی قبلی، به دولت پاکستان و استخبارات نظامی نکاھش داده آنھا را تابع خويش بساز

  .د که دوران بازيگری وی خاتمه يافته استنآن تفھيم کن

از طرق مختلف  که از يک جانب دولت پاکستان بيش از صد ھا نفر را اوج تبارز اين دو گانگی زمانی به مشاھده رسيد

به کمک شاخۀ القاعدۀ سوريه رسانيد تا به تحکيم مواضع آنھا بپردازد و در مقابل امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء 

ن که آنھا را در تقابل با حاکميت آآوری نموده، بيشتر از  ف جھان جمعرا از اطراف و اکنا» اعشیدجھاد طلبان «سيل 

در نتيجۀ اين تقابل خونين نيروھای . قرار دادند» جبھة النصرة«بشار اسد قرار دھند، در تقابل با نيروھای القاعده 

 گرديدند، خود را در مقابل القاعده که تا ديروز به مثابۀ نورچشم جھان امپرياليستی از طرف پاکستان تمويل و تسليح می

 نظامی -  ناگزير جھت زنده ماندن به نوسانات سياسیه، يافته بمی گيرد» آھو را به دو«که » نوکر نوی«نيروی جديد و 

بدان معنا که گاھی دست کمک به دامن بشار اسد دراز نمود و زمانی ھم دوباره به آغوش داعش پناه برد، . تشبث ورزيد

 نه تنھا سودی به دست نياورد بلکه به ده ھا کادر نظامی برجسته اش را ين جبھه عوض کردنھامگر در ھيچ يک از ا

  .نيز ازدست داد

در نھايت امر، وقتی بعد از چندين نمايش ھاليوودی، داعش توانست با تطبيق يک نقشۀ کامالً مدون و عملی از جانب 

 و بدون ھزاران ميليون دالر دست يابدبه د ھا و بعداً  و صتصاحبامپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء موصل را 

» آی. اس. آی«اعالم بدارد، زنگ خطر در بيخ گوش » البغدادی«را زير رھبری » خالفت اسالمی«لحظه ای درنگ 

، بدون سخنگوی طالبان پاکستان» البغدادی«چه ھمه شاھد بوديم که به مجرد اعالم خالفت از جانب . نيز به صدا در آمد

ستانی و موضعی که به بسيار زودی از طرف ساير طالبان پاک.  اطاعت شان را از خليفۀ جديد اعالم داشتند،أخيرت

از آن تاريخ .  اعالم داشتند»امير المؤنين مال عمر آخوند زاده«عت شان را به مانند سابق از افغان، رد گرديده ھمه اطا

و ساخت امپرياليزم جنايت » .آی. اس. آی«ی ساخت پاکستان يعنی به بعد اين دشوار نبود فھميد که بين بازوی نظام

، اختالفات اوج گرفته و چه »ميت«و استخبارات نظامی ترکيه » موساد«، »سيا«گستر امريکا و شرکاء به خصوص 

  .بسا به تصفيه ھای خونين بين يک ديگر نيز بپردازند
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ا حدودی ابتکار عمل را از دست داده، يگانه تصميمی که تا جائی که به دولت پاکستان تعلق می گرفت، در زمينه ت

در اطاعت از » الظواھری«توانست آنھم برای داخل پاکستان بگيرد، از يک جانب صدور چند اعالميه از جانب 

 هرويدست گرفتن مجدد قانون اعدام در داخل پاکستان بود که چند تن از افراد وابسته ببود و از جانب ديگر » مالعمر«

  . عش را اعدام نموددا

» همال عمر آخوند زاد«، اميرالمؤمنين »خالفت اسالمی«اين روند زمانی به ختم دورۀ قبلی و آغاز دور جديد انجاميد که 

امری که از . جديدی را پذيرا گردند طالبان خواست تا تحت قيادت خليفه البغدادی بيعت  اعالم داشته از تماممرتدرا 

به ده ھا مالی پاکستانی نيز فتوای کافر » مال عمر« خشونت پاسخ يافته به عالوۀ سخنگويان طرف مقابل نيز با ھمان

  .بودن خليفه البغدادی را صادر نمودند

  

  :آی. اس. چرخشھای پاکستان و آی

 بسيار دشوار است تا به صورت قاطع حکم نمود که آيا اين آغاز پروسۀ طالق پاکستان به وسيلۀ امپرياليزم جنايتگستر

می باشد و » آی. اس. آی« و خيره سری ھای دولت پاکستان به خصوص امريکا، ناشی از زياده خواھی ھا، سرکشی ھا

يا اين که با تغيير اوضاع جھانی و منطقه و اولويت يابی ھای تحقق ستراتيژی ھای جديد که متضمن برآورده ساختن 

 اين غرب است که در آستانۀ به دور انداختن پاکستان به اھداف دراز مدت و ستراتيژيک غرب امپرياليستی می باشند،

پاکستان علت طالق باشد و چه ھم معلول ، اما در ھر حال چه چرخش ھای مثابۀ متحد ستراتيژيک در منطقه می باشد

  : چرخشھا.آن، در تشديد روند بی تأثير نيست

امريکا بر افغانستان و آن کشور را حين تعيين گسترامپرياليزم جنايت دولت پاکستان از نخستين روز ھای حملۀ مستقيم -١

 به عقب راندن، از مواضع امريکا راضی نبوده، عدم رضايتش را به اشکال مختلف نظامی مقدرات کشور اشغال شده

  .وسياسی به وسيلۀ دولتمردان پاکستانی اعم از برحال و يا متقاعد ابراز داشته است

 است تا از آوردهبوده، با ارائۀ معلومات غلط و متناقض با واقعيت، کوشش به عمل  تا جائی که برای پاکستان مقدور -٢

به ده ھا کادر نظامی وسياسی القاعده و .  جلوگيری نمايدآسيب رسيدن به نيروھای ھوادار القاعده و طالب در افغانستان

در پاکستان » سيا«اين که رؤسای طالب را در پاکستان زير چتر حمايت مطلق خود جای داده، حتا در صورت لزوم از 

  . نيز جلوگيری ننموده است،ترور شود

 دوگانۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا به ارتباط تماميت ارضی پاکستان و حفظ وحدت آن  ايقان پاکستان به بازی-٣

و از راه ھای ب پاکستان را متحد ستراتيژيک خود معرفی می دارد، از طرف ديگر نکشور، چه در حالی که از يک جا

 و راندن چين از آنجا، پاکستان را تجزيه و چيزی به نام وغير مستقيم در تالش است تا جھت رسيدن به بندر گوادر

  .کشور بلوچستان ايجاد نمايد

 می تواند رقيبی تبا وجودی که به خوبی می داند که اين پيمان در نھاي» پيمان امنيتی شانگھای« از ھمان اوايل ايجاد -۴

 که ھم ھند و اين گرايش زمانی بيشتر به اوج خود رسيد. شد برای ناتو، پيشنھاد عضويت به سازمان مذکور داده استبا

دولت پاکستان به نيکوئی می داند در صورتی که پيشنھاد ھند و ايران . ھم ايران تقاضای عضويت آن سازمان را نمودند

نيانگذاران آن سازمان که بزرگترين متحدش يعنی چين از ب آن به عضويت در سازمان پذيرفته شود و با در نظرداشت

می باشد، در محاسبات منطقه ئی سخت تنھا مانده، ناگزير خواھد بود يا به مانند کشور ھای خليج فارس که از ترس 

صد و يا  موھوم عربستان و ايران، سگ دروازۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا می باشند، به ھر ساز آنھا برقمداخالت

  .نمايد» ھست و نيست« اين که بر موجوديت پاکستان قمار
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ست، نظامی بين روسيه و پاکستان، اگر از جانب پاکستان ابراز خوشخدمتی جھت پذيرفته شدن در پيمان شانگھای ا

  .اخته شده بی جواب نخواھد ماندنمسلم است که از جانب غرب، به مثابۀ تمرد ش

سخت معامله گر و دو روی اند، پاکستان ھميشه ھراس از اين دارند که ايران  با در نظرداشت اين که آخوند ھای -۶

ش پاکستان در کل منطقه تضعيف  ايران عادی ساخته، در نتيجه به مانند دوران شاه، نقاامريکا بتواند مناسباتش را ب

گردد، ھراس از ھمين خطر، باعث می گردد که ضمن افزودن بر تالشھايش در پذيرفته شدن عضويت پيمان شانگھای، 

تا حدی که منافعش اجازه می دھد يک نوع سياست تشنج زدائی بين پاکستان و ھند و پاکستان و افغانستان را نيز به 

چ وجه مطلوب خواست امپرياليزم غرب در کل نبوده، چه بسا ھمان طوری که سياست امری که به ھي. بازی بگيرد

تشنيج زدائی از جانب داوود، متحد ديرنش را به دشمن جانش مبدل نموده وی را با تيغ کين رويزيونيسم خروشفی به 

 از طرف متحدينش جدی گرفته قتل رسانيد تا باشد، کسان ديگری بدان نينديشند، اينبار سياست تشنج زدائی پاکستان نيز

  .شده، در نھايت به قيمت موجوديت پاکستان و جاری شدن سيالبھای جديد خون بينجامد

  

  :دور نمای جنگ بين طالب و داعش در افغانستان

و » توخی« ارجمند پورتال رفقای نستوه و نترسم انبا در نظر داشت تحليل ھای جامع و خردمندانه ای که ھمکار

موجوديت مدارس مذھبی در افغانستان بيرون داده اند و بر حسب آن امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء از » نعيمی«

مصمم اند تا با تکيه بر آن، سپاھيان جھل و ظلمت و خون و آتش را از اين ديار خونين به ساير نقاط جھان به خصوص، 

ند اعزام دارند، می توان حدس زد که امپرياليزم در عزم کشور ھای آسيائی باقيمانده از شوروی، روسيه، چين و حتا ھ

 که در تمام دوران حياتش ھيچ دستاوردی به جز ايجاد »آی.اس. آی«جنايتکارانه اش سخت راسخ است، به موازات آن، 

ب به لادفاع نمايد، احتمال اين که بين ططالب نداشته تا بر مبنای آن، از سياست ھای عظمت طلبانه و غارتگرانه اش 

در افغانستان ھم جنگھای خونينی صورت گيرد، زياد بعيد » سيا«به نمايندگی از » داعش«و » آی.اس.آی«نمايندگی از 

  .نيست

ش شايد يگانه امتيازی که در اين عرصه پاکستان می تواند در مقايسه با سوريه برای خودش قايل شده و از تکرار شکست

مرز مشترک با افغانستان و حمايت قاطع پيمان شانگھای از کيلومتر  ٢٠٠٠ز  وجود بيش ا سوريه جلو گيری نمايد،در

  .آن کشور خواھد بود

  .شدبا تأسف گوشت دم توپ اين خونريزی ھا باز ھم خلق دربند و سرزمين به خون غرقۀ ما خواھد 


