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  موسوی

  ٢٠١۶ نومبر ٠٩
  

  ٢ -پاسخ به چند سؤال
  انتخابات امريکا و تأثير آن باالی اوضاع افغانستان

  
سخ دريافت نداشته اند، به پاسخ سؤالی از داخل با عرض پوزش خدمت آن عده از دوستانی که سؤاالت شان تا کنون پا

ث ح و بنا بر اھميت زمانی آن، زودتر از نوبت مورد ببه دستم رسيدهکشور می پردازم که طی ھمين دوسه روز اخير 

  .قرار می گيرد

 داخل کشور ندمارجسؤاليست که يکی از خوانندگان " انتخابات امريکا و تأثير آن باالی اوضاع افغانستان "عنوان باال 

  :قبل از پاسخ به سؤال می بايد به دو نکته اشاره نمايم. آن را پرسيده است

ًدھی به سؤال فوق و احتماال تأثير کمتر مخرب اين يکی برآن ديگری، به ھيچ صورت به معنای تأئيد ھيچ يک خ پاس-١

مايه، به مثابۀ مستأجر جديد در کاخ سفيد از دو کانديد نبوده، بلکه ھر دو نفر به مثابۀ خدمتگذاران قالده به گردن سر

وظيفه دارند، تا نظام ضد انسانی امپرياليستيی را که امپرياليزم جنايتگستر امريکا در داخل آن کشور و درسطح جھان 

  .به وجود آورده مستحکمتر ساخته، قالدۀ بردگی بی چون و چرای خود را ھمگانی تر بسازند

 برداشت ھای شخص خودم از اوضاع کنونی جھان و افغانستان به ارتباط  کهئینجاآ آنچه در اينجا می آيد، از -٢

ًانتخابات امريکا است، محتمال از کمبود و نقص عاری نمی باشد، لذا به ھر ھمکاری که آن را تصحيح و يا تکميل 

  :و اما پاسخ سؤال. نمايد، از قبل سپاسم را ابراز می دارم

 جنايتگستر امريکا بر افغانستان، پانزھمين سالش را نيز سپری نموده، در نتيجه به مثابۀ از آن جائی که تجاوز امپرياليزم

طوالنی ترين جنگ بين امريکای اشغالگر و يک کشور تخريب شده تا ھنوز ھم ادامه دارد و از آن جائی که افغانستان 

ياه بدان کشور فرستاده می شود و از آن يگانه محليست که از آنجا ھنوز ھم جنازۀ سربازان امريکائی در خريطه ھای س

 کاران جديد، به مثابۀ الگوی جھانی در صدور دموکراسی، حقوق حافظهمجائی که پروژۀ اشغال افغانستان به وسيلۀ 

بشر و رشد يک کشور بيش از يک دھه با بوق و سرنا تبليغ شده بود و از آن جائی که ايجاد پايگاه نظامی جديد در 

د پيمان ھای امنيتی با ادارۀ دست نشاندۀ آن، امکان آن را به امپرياليزم امريکا مساعد می ساخت و می افغانستان و عق

که در " کلينتن"سازد تا بر قلب آسيا دست دراز بيابد و از آن جائی که قبل از جدی شدن مبارزات انتخاباتی، خالف خانم 

به صورت غير مستقيم تجاوز بر افغانستان و " ترامپ"بود، زمانش موافقت خود را با اشغال افغانستان اعالم داشته 

 را، اشتباه معرفی داشته بود؛ انتظار آن می رفت که قضيۀ افغانستان در انتخابات دو رقيب اگر ھستۀ مرکزی نآاشغال 
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ارجی يکی از مسائل اساسی در طرح سياست خبه مثابۀ بحث ھای انتخاباتی به منظور غلبه بر حريف نگردد، حد اقل 

ن کاخ اأجرت مطرح بگردد؛ مگر برای عدۀ زيادی از رسانه ھا و آنھائی که باورمند به ادارۀ امريکا به وسيلۀ مسرقباء

صورت گرفت، آنھا چنان در مورد افغانستان " ترامپ"و آقای" کلينتن" ای که بين خانم هرمناظسفيد ھستند، در ھر سه 

ًآدمسوزی شان ديگر به ھيزم تازه نياز ندارد، بلکه اصوال کشوری به نام سکوت نمودند تو گوئی نه تنھا در آنجا تنور 

که تا حال امپرياليزم جنايتگستر جنگی طوالنی ترين . افغانستان وجود خارجی ندارد، تا مورد توجه دو کانديد قرار گيرد

و  ی گرددمياد " جنگ فراموش شده"گاھی به نام وقتی ديده به وسيله اش امريکا در تاريخ مشبوع از قتل عام خلقھا 

، به نظر من از چنان اھميتی برخوردار بود و است که ورود به آن از "مسألۀ به حاشيه رانده شده"زمانی ھم به نام 

  . ًدگان اصلی سيستم امپرياليزم امريکا و نظام حاکم در آنجا، مطلقا ممنوع اعالم شده استطرف گردانن

 کاخ سفيد، ادارۀ امور را در دست مستأجرانبه عبارت رساتر گردانندگان اصلی نظام يعنی آنھائی در عقب و در پناه 

ارند، به ھر دو رقيب با قاطعيت اعالم داشته دارند و از ھر مستأجری ھمان را می خواھند که خود اراده به انجامش را د

اند، که بحث در مسألۀ افغانستان ممنوع بوده، ھيچ يک از شما حق نداريد له و يا عليه سياست ھای گذشته و يا برنامه 

نستان برھمين مبناست که ھر دو حريف با آن که می توانستند به ارتباط افغا.  ، بحث نمائيدھای آيندۀ ما در قبال آن کشور

  .ضمن افشاگری ھای شان، ضرباتی برحريف وارد نمايند، ھيچ يک از آنھا نامی از افغانستان نبردند

، با ورود ھيچ يک  مسألۀ افغانستان قبالًبناء به جرأت گفته می توانيم که سياست ھای کلی و ديد ستراتيژيک امريکا در

 و نيم دھۀ گذشته، به مثابۀ يک کشور  جديد تغيير نخورده در خطوط کلی خود، افغانستان به مانند يکمستأجراناز 

مستعمرۀ اشغال شده باقی مانده، امپرياليزم جنايتگستر امريکا با تکيه بر توافقات وطنفروشانه ای که باند حاکم بر قدرت 

 ی وطنفروشه ھای و تمام دار ودستھا" محقق"،  ھا"دوستم" ھا، "عبدهللا" ھا، "غنی" ھا، "سپنتا" ھا، "کرزی"اعم از 

معاھدات و دست نشانده و چه ھم در سنا و يا لويه جرگه ھای نمايشی آن بر دولت به نام وکالء چه در پارلمان که 

 عملی جھت رسيدن به اھدافش خودداری انجام ھيچ صحه گذاشتند، حاکميتش را در افغانستان  تحکيم و از توافقنامه ھا

يد بھبود در اوضاع کنونی به مفھوم ختم اشغال، حصول استقالل و تأمين حاکميت مردم بر نخواھد ورزيد، لذا داشتن ام

نام " فريبی خود"، اميديست بيھوده، که در بھترين صورت می توان به آن  کانديدسرنوشت شان، با انتخاب اين و يا آن

  .گذاشت

 در افغانستان، به ھيچ صورت بدان معنا نيست بالفاصله بايد افزود، دوام خطوط کلی و سياست ھای ستراتيژيک امريکا

که مستأجرجديد در کاخ سفيد و جابه جائی اين يکی به جای آن ديگری، ھيچ تغييری در اتخاذ تکتيک ھا به وجود نمی 

 . آورد

ًبه ھمين رابطه بايد نوشت که برخورد ھای تکتيکی ھريک از مستأجران کامال منوط است به خطوط کلی سياست ھای 

بدان معنا که ھريک از طرفين خواھند کوشيد نسبت به افغانستان ھمان سياستی را اتخاذ . ا در سطح جھان و منطقهآنھ

  . نمايند که متناسب با سياست ھای منطقه ئی آنھا باشد

م،  سال قبل برايش انتخاب نموده بود۴يا ھمان نامی که " کلينتن"لذا به جرأت می توان افزود، از آن جائی که خانم 

 در مخالفت با سياست ھای حتا گاھی، از دھه ھا بدين سو به مثابۀ متعھد ترين نوکر سرمايه نظامی "عفريت شقاوت"

رسمی حزب شان، ھميشه خواستار ايجاد و تشديد تشنج در سطح جھان و منطقه بوده، يکی از معماران به اصطالح 

و ساير نامھائی که ھمه در صفات چاکری " الشام، داعشالنصره، احرار"و نيروھای بر آمده از آن چون " بھار عرب"

به امپرياليزم، خصومت عليه ترقی، بنيادگرائی افراطی و قتل عام انسانھا به نام دين و مذھب شريک بوده، بدون استثناء 

ريقا و خاور داشته در عمل به مثابۀ پياده نظام پيمان تجاوز گر ناتو، خلقھای شمال، غرب و شرق اف" القاعده"ريشه در 
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 به صورت مخفی در اتحاد با از آن که گذشته ،ميانه را به خاک و خون کشانيده اند، می باشد و در تمام اين مدت

را نيز خنثا نموده، به صورت مستقيم گاھی از "  کری- اوباما " جنرالھای جنگ طلب امريکائی، پالنھای تشنج زدايانۀ 

اسالمی ايران گرفته است، واضح است که با رسيدن به قدرت، بر فضای پاچۀ روسھا و زمانی ھم از پاچۀ جمھوری 

تشنج و روياروئی در داخل افغانستان نيز افزايش به عمل آمده، نه تنھا ايران به تسليح ھرچه بيشتر طالبان جھت 

ای من جمله  نگھداشتن اشغالگران امريکائی در افغانستان، خواھد پرداخت بلکه روسھا و مجموع پيمان شانگھفمصرو

اين فرصت را مساعد " عفريت شقاوت" بخشيده، به شدهشدت چين نيز، به تحريکات سياسی و نظامی شان در افغانستان 

 به دنبال تحقق آن سياست ھائی گام گذارد که در زمان شوھرش طرح ريزی شده و تا سودهآ نمی سازند تا با خاطری

  .کنون نتوانسته اند، تحقق بيابند

ًيجۀ تشديد مداخالت و تسليح ھرچه بيشتر طالب، مستقيما به معنای تشديد جنگ و خونريزی در واضح است که نت

ًافغانستان بوده، ھيچ بعيد نيست جنگ رقابتيی که فعال بين قوت ھای منطقه ئی در افغانستان جريان دارد، به جنگ 

  .مستقيم قدرت ھای امپرياليستی از جمله ناتو عليه شانگھای نينجامد

ھمۀ آنچه را در دست " سلطان ژتون"با آن که پيشبينی در مورد اين شخص سخت دشوار است، چه اين " ترامپ "و اما

، بوده در نتيجه ھمه چيز برايش "تفريحی"دارد، به صورت عمده محصول قمار و تکيه بر جناح سرمايۀ به اصطالح 

ۀ تفريحی، بيشتر از تشديد تشنج به کاھش آن نيازمند قماری بيش نيست، با آنھم از آنجائی تزئيد و افزايش منفعت سرماي

  .است، خواھد کوشيد تا تحقق اھداف امپرياليستی را با اتخاذ شيوه ھای کمتر تشنج زا عملی نمايد

 تغيير در سياست ھای ستراتيژيک امريکا در نکمتريبدون " ترامپ" در نتيجه گفته می توانيم که با به قدرت رسيدن 

اين کاھش بدان معنا نيست که وقتی منافع . ، اوضاع به شکل فعلی و چه بسا کاھش نسبی تشنج بينجامدقبال افغانستان

به سراغ " ژتون"با گل و بلبل  و يا تبادل چند " ترامپ"ستراتيژيک امريکا در افغانستان مورد تھديد قرار گيرد، 

اشين نظامی عصر، بدون يک لحظه تأخير به حريفان خواھد رفت، بلکه او ھم با تکيه به بزرگترين و مخربترين م

  .کشتار مردم ما ادامه خواھد داد

در خاتمه می توانم بيفزايم، مادامی که در اياالت متحدۀ امريکا، امپرياليزم به مثابۀ سيستم مسلط اقتصادی عمل نموده و 

 و نمی خواھد تغييری در مناسبات با بازو ھای نظامی اش می خواھد اھدافش را متحقق سازد، ھيچ انتخاباتی نمی تواند

  . بين آن کشور و مستعمراتش از سنخ افغانستان به وجود بياورد

، اميد کاذبی بيش نبوده، به جز ازدياد  قتل و کشتار و تحکيم مناسبات "اوباما"لذا به ھمان سانی که اميد بستن به 

ريشه ئی ر جديد در کاخ سفيد ھم ھيچ گونه تأثيری استعماری ارمغانی برای افغانستان نداشته است، جا به جائی مستأج

  ".سلطان ژتون"مستأجر کاخ سفيد شود و يا " عفريت شقاوت"حال می خواھد . بر اين مناسبات نخواھد آورد

  

  

   


