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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ٠٥

  

  ھمذاتی و ھمسوئی امپرياليزم و ارتجاع
  

و در پناه ھزاران سرباز امريکائی " حامد کرزی" وقتی ٢٠٠٢درست ده سال قبل از امروز، يعنی در جنوری 

شرکاء و با برخورداری از چتر حمايت صد ھا و ھزاران بمب افکن امريکائی ، اعضای ناتو و ساير مزدوران 

اساس گذاشته شد، به جز تنی چند چون اين " ادارۀ موقت"سيستم امپرياليزم جھانی، به کابل آورده شد و به اصطالح 

، ھمگان را متوجه سرشت مشترک امپرياليزم و قلم که از ھمان ابتداء ضمن محکوم نمودن تجاوز امپرياليستی

انی دانست " شبه روشنفکر"ارتجاع نموديم، بيشترين بخش به اصطالح روشنفکران جامعۀ ما که می توان آنھا را 

که وظيفۀ ماليدن سرخاب به چھرۀ رسوای امپرياليزم و ارتجاع را به عھده دارند، نيات و اھداف شان را چنين بيان 

  :می داشتند

  "واره دار است که بايد از آن سود جستيک دولت  "-١

  .به نمايندگی از مناسبات پيشرفتۀ سرمايه داری آمده تا فيوداليزم را از ميان بردارد" جامعۀ جھانی"-٢

جديد و يا ھم " دوبی" جايزۀ ممتاز افغانستان بر آمده و اکنون غرب در کوتاھترين فاصلۀ زمانی از افغانستان-٣

  .ری خواھد ساختديگ" جاپان"

 افغانستان در موقعيت جديدی قرار گرفته که تضاد عمده در آن تضاد بين خلقھا و مناسبات فرتوت فيودالی بوده و -٤

از آن جائی که امپرياليزم ھم، عليه فيوداليزم مبارزه می نمايد؛ لذا بايد کوشيد تا ضمن استفاده از امپرياليزم و 

  . فيوداليزم باشد، را از بين بردامکانات آن، دشمن عمده که ھمان

 شب سياه و تاريک حيات زنان در افغانستان خاتمه يافته، اينک غرب حقوق و آزاديھای آنھا را اعاده خواھد -٥

  .کرد

خواھد کوشيد تا ضمن آوردن آزاديھای دموکراتيک، با محاکمۀ جنايتکاران جنگی و ناقضان " جامعۀ جھانی "-٦

  . در افغانستان تطبيق نمايندحقوق بشر؛ عدالت را نيز

  .... و ٨ و -٧
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در کنار نشخوار چنين اراجيفی از طرف شبه روشنفکران افغان و عده ای از مزدوران امپرياليزم در عرصۀ 

نيز با تمام امکانات تبليغی " امريکا و انگليس"جھانی، نيروھای متجاوز بر افغانستان زير رھبری مستقيم 

  :ر اين نکات تأکيد می ورزيدندبدون وقفه ب امپرياليستی

  .می خواھيم ريشۀ تروريزم را در وجود القاعده و طالب در افغانستان بخشکانيم -١

  . زنان افغانستان را به حقوق و آزاديھای طبيعی و تاريخی آنھا برسانيم-٢

  .عمال شان برسانيم با تطبيق عدالت، دست جنايتکاران را از حيات مردم کوتاه ساخته خود آنھا را به سزای ا-٣

و . پيوند بزنيم" جامعۀ جھانی" افغانستان زخمی و خون چکان را، از چنين حالتی نجات داده ، آن را دوباره به -٤

...  

  :تمام اين ادعا ھا و پروپاگند ھا در کل يک دليل داشت و آنھم چيزی نبود مگر آن که

ود تا شرکای جرايم تاريخی اش يعنی طالب و القاعده را درھمان مقطع ماھيت غارتگرانۀ امپرياليستی اقتضاء می نم

مورد غضب قرار دھد باشد بدان وسيله ضمن رسيدن به اھداف ديگری، آنھا را نيز بيشتر از پيش تابع و منقاد 

  .خويش بسازد

 ادارۀ در نتيجه وقتی اکنون می خوانيم که امپرياليزم جنايتگستر امريکا تصميم گرفته تا با پا گذاشتن بر روی

مستعمراتی کابل، به صورت مستقيم با طالبان به مذاکره بپردازد قبل از آن که به تحليل چنين روندی پرداخته شود، 

  :جا دارد نوشت

 ازھمه اولتر تمام آنھائی که خاينانه ادعا می نمودند که گويا امپرياليزم و ارتجاع نه تنھا از ذات واحدی -١

کمک ديگری نمی باشد؛ بلکه امپرياليزم می خواھد ارتجاع فيودالی را نابود نمايد، برخوردار نيستند و يکی ممد و 

، حتا در سطح عوامل مستقيم بورژوازی ھم اگر از " رھائی و ساما"سازمانھایانقياد طلب رھبران به خصوص 

ھا و امپرياليزم وجود شرافت مبارزاتی برخوردار ھستند، بايد پا پيش نموده با افشای تمام زدو بند ھائی که بين آن

از خود انتقاد نمايند و بپذيرند که با تيوری ھای آنچنانی نه تنھا به پا گيری . داشت، در عمل از خود انتقاد نمايند

جنبش آزاديخواھانه و ضد امپرياليستی ضربات جبران ناپذيری وارد نموده اند، بلکه با چنان خزعبالت و اراجيفی 

ان، تاريخ جنبش چپ افغانستان و تاريخ جنبش ھای آزاديخواھانۀ کشور نيزضربت زده به تاريخ سازمان ھای خودش

  .اند

 تمام آن عده از افراد، سازمانھا و نھاد ھائی که ادعا داشتند که گويا امپرياليزم زن افغان را به آزادی ھای -٢

نيز به حکم وجدان بايد حرف دموکراتيک و تساوی حقوق با مردان در جامعۀ مرد ساالر افغان خواھند رساند، 

خويش را پس گرفته بدون کمترين مجامله و مماشاتی با صراحت ديد ضد انقالبی خويش را انتقاد نموده با صدای 

  :بلند اعالم دارند

زنان را فقط مبارزات آگاھانه، ھدفمند و متشکل خود آنھا عليه تمام سيستم استثماری که بر روی کار مزدی استوار 

  . رسانيد، نه الطاف امپرياليزماست خواھد

می دانستند، ھرچند برخی از آنھا جبھه عوض کرده و اين " دولت واره دار" آنھائی که ادارۀ مستعمراتی کابل را -٣

را در ھمسوئی با طالب می بينند و می خواھند چنان وانمود نمايند که گويا ھيچ زمانی مجيز گوی و مداح " واره"

 نبوده اند، نيز تاريخ حکم می نمايد تا به خاطر تصورات و تبليغات ارتجاعی و خاينۀ ديروز ادارۀ مستعمراتی کابل

  .شان از مردم معذرت بخواھند
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 آنھائی که ادعا می نمودند که گويا طالب با امپرياليزم تضاد ماھوی دارد و نمی تواند بر مبنای ھمان تضاد -٤

ی به نام وجدان در وجود آنھا تا ھنوز باقيست، ھمان چيز اندک حکم ماھوی با امريکا کنار آيد، اگر اندکترين چيز

 خاکی که به چشم توده ھای ميليونی افغانستان پاشيده اند، بيش نبوده ذيرند که تمام ادعای ھای شان مشتمی نمايد بپ

  .و نيست

و خود را " حامد کرزی"اره بودند توله سگانی که آن زمان با دل بستن به ادارۀ مستعمراتی کابل و سمبول آن اد-٥

وی نشان دادن، از امپرياليزم جنايت گستر امريکا می خواستند تا به انتقام نفرت تاريخی شان از " کاله و چپن"مداح 

مليت پشتون مناطق پشتون نشين را ھرچه بيشتر بمبارد نمايند، مگر اينک با وزيدن کمترين باد از جبھۀ مخالف و به 

آرمان رسيدن به کدام سفارتی را برآورده سازند به بلند گوھای تبليغ تبعيض و " طالب"ريق اميد آن که فردا از ط

برتری نژادی مزدورمنشانه سر تسليم فرو می آورند، برای چنين افرادی تغييرات احتمالی آينده نه تنھا نمی تواند 

ظر از ماھيت آن، که بتواند اميد رسيدن چيزی را به نام وجدان در وجود آنھا احياء نمايد، بلکه ھرنوع تغييری صرفن

  .قرار می گيردنيز به موقفی را در وجود آنھا زنده سازد، مورد استقبال 

  :و اما بر گرديم به ھدف اساسی اين نگارش

از مدتھا بدين سو آوازه وجود داشت که امپرياليزم امريکا به دنبال ناکامی ھايش در تحقق اھداف منطقه ئی در 

ه تعويض مرکب دست يازيده و تصميم دارد تا باز ھم مال عمر را به سواری برگزيند و به ھمين منظور افغانستان، ب

اين آوازه ھا صرفنظر از آن که از طرف چاکران گوش به فرمان امپرياليزم . باب مذاکره با طالب را کشوده است

ز تکذيب شده، ھر دو طرف با صراحت گاھگاھی تکذيب می شد، از طرف ادارۀ مستعمراتی کابل و حتا طالب ھا ني

  :اعالم می داشتند که چنان امری تحقق نخواھد يافت مگر اين که

پيش شرط امپرياليزم و ادارۀ .( طالب تغيير ماھيت داده به اصطالح قانون اساسی افغانستان را بپذيرد-١

  )مستعمراتی

  )طالب( اشغالگران از افغانستان خارج شوند-٢

گفتن ھا چيزی نبود مگر " نه به خدا"و " ادا ھا و نخره ھا"تۀ گذشته ھمه شاھد بوديم که آن در جريان يکی دو ھف

دسته می کند مگر در بيداری خود را بی نياز از آن " ..."انکار عجوزۀ ھزار دامادی که تمام شب در خواب و خيال 

به عبارت ديگر ھمه خوانديم که سرانجام از گور برخاستگان تاريخ حاضر شدند با حفاران ، باستان . نشان می دھد

به توافق برسند تا جھت آغاز مذاکرات به صورت مستقيم دفتری چنان از گوربرخاستگانی شناسان و موزيم سازان 

دراعالميه .  از آن طريق باند مال عمر و دھاره ھای امپرياليستی بتوانند با ھم مذاکره نمايندو کشوده گردد در قطر

ای که به ھمين مناسبت از طرف طالبان به نشر رسيد، مھمترين نکته، امتناع از مذاکره و صحبت با ادارۀ 

  .مستعمراتی کابل و عکس آن صحبت مستقيم با اشغالگران اعالم گرديد

به "  حزب اسالمی افغانستان"ھمزمان با پخش اين خبر، گزارش ديگری نيز به رسانه ھا سپرده شد که نمايندگان 

که اينک پدر گم کرده و به دنبال ادارۀ " براداران پشاوری شان"کابل وارد شده و ضمن تماسھای چندی با 

ضر شدند تا شرايط شان را جھت ختم جنگ و مستعمراتی و بادارش روانند، با دولت کابل نيز تماس گرفته و حا

نکتۀ برجسته در اين مصاحبه ھا، امتناع حزب اسالمی از شرکت در ھر نوع مذاکراتی . رسيدن به صلح بيان دارند

  .که در موجوديت نيروھای اشغالگر صورت بگيرد، اعالم گرديد

  !خوانندگان عزيز
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 اخير بر اين درک ھمگانی مھر تأئيد گذاشته است که ھم ما ھمه به روشنی و وضاحت می دانيم و تاريخ سه دھۀ

داشته و دارد و ھم " آی. اس. آی"سر در آخور پاکستان و " حکمتيار"و شخص " حزب اسالمی افغانستان"

بناًء خالف تصور يک عده از افراد خوش باور و به گفتۀ ھمکار عزيز ما ". محمد عمر"و شخص مال " طالبان"

قضيه آن طوری که مطبوعات » لوده ھای سياسی«" مير عبدالرحيم عزيز" داکتر صاحبدانشمند محترم آقای

سرمايه داری تالش دارد تا به خورد ما بدھد، ساده نيست و بايد کوشيد در عقب تمام اين اگر و مگر ھا به عالوۀ 

بدين جھت توجه . افشاء کردواقعيت ھای پنھان مانده، برنامه ھائی را که برای جنگھای آينده نيز تدارک ديده اند، 

  :تان را در گام نخست به چند نکتۀ ذيل جلب می نمائيم

 تجارب تاريخی کشور ما در طی قرون به ويژه دوسدۀ اخير و مھمتر از ھمه جنگ آزاديخواھانۀ مردم ما عليه -١

نی که بين مردم ما و سوسيال امپرياليزم روس، به وضاحت نشان می دھد که در تمام درگيری ھا و مقابله ھای خوني

اشغالگران صورت گرفته و با وجود ميلوينھا انسان جانباز و فداکاری که خون شان را به خاطر زنده نگھداشتن 

نھال آزادی نثار کرده اند، پيروزی ھای نظامی مردم به شکست ھای سياسی و حتا در برخی موارد تثبيت سلطۀ 

اين شکست ھا که ھمه بدون استثناء از يک جانب دال بر فقدان . ده استاستعمار آنھم با خونين ترين شکل آن انجامي

احزاب و نيروھای پيشاھنگ مردمی در رأس امور است از جانب ديگر ماھيت سازشکارانۀ طبقات حاکم را در 

يگر بر ھمين مبنا به مثابۀ ھوشدار تاريخی نبايد فراموش نمود که بار د. مواجھه با استعمار نمايندگی می نمايد

امپرياليزم و ارتجاع در تالش اند تا پايه ھای ايجاد و دوام قدرت شان را بر روی اجساد قربيانيان جنبش 

  .آزاديخواھانه بنا نمايند

 رسيدن به ھر توافقی ودر قالب ھر شکلی که عرضه گردد، تا زمانی که به مثابۀ نخستين ماده؛ اخراج قطعی، -٢

مسعود، قومندان " نشده باشد، توافقيست تسليم طلبانه از جنس معاھدۀ ننگين عاجل و کامل نيروھای اشغالگر درج

با روسھای اشغالگر و خيانتيست ..." ، قومندان رسول، عصمت مسلم، دوستم، ساما و قومندانھايش و  شاھدکريم

  .آشکار به خون ھای ريخته شده در راه آزادی کشور و بھروزی انسانھای آن

وا بدين امر که بايد سرنوشت جنگ ارتجاعی شان را در ديدار و مذاکره با ھم حل  رسيدن ھر دو طرف دع-٣

نمايند، خارج از آن که ھريک از طرفين چه ادعائی را مطرح می نمايد، در صورتی که برنامه ھای محتمل 

کست استخباراتی را از آن دور بدانيم، در واقع عدول از برنامه ھای اولی  و در نفس خود پذيرش نوعی ش

چه در حالی که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و ساير اشغالگران طالب . ستراتيژيک برای طرفين به شمار می رود

را به مثابۀ تروريست دانسته آنھا را قابل تعقيب و غير قابل مذاکره می دانستند و عکس آن مالعمر نشستن پای 

 داشته و صد ھا انسان بيگناه افغان را به ھمين اتھام نابود ھرنوع صحبت و تفاھم با اشغالگران را خيانت ملی معرفی

، اينک نشست و برخاست با ھمديگر که در نفس خود به رسميت شناختن بالفعل طرف مقابل را می استنموده 

  .رساند، خود مبين پذيريش شکست ستراتيژيک از ھر دو طرف به شمار می رود

ليزم جنايت گستر امريکا تصميم دارد تا قبل از پرداختن به ايران و باز  تا جائی که از قرائن بر می آيد امپريا-٤

اين که عمق و پھنای چنان توافقاتی به چه ميزانی . کردن جبھۀ جنگی جديدی به توافقات معينی با طالبان برسد

ر و آزمندی ھای خواھد رسيد و آيا امپرياليزم جنايتگستر امريکا قادر خواھد شد تا با سوء استفاده از تعصبات کو

فيودالی طالبان و حاميان آنھا، پای طالب را به مثابۀ بخشی از لشکر پياده نظام امپرياليزم به اين کشتار خلقھا بکشاند 

  .ھمان قدر مستور و پوشيده است که سرانجام توافق با طالب بعد از سرکوب خونين آخند ھا در ايران می تواند باشد
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 اين مدت طرفين دعوا يعنی، طالب و اشغالگران راست می گفتند و واقعاً با ھم ارتباطی  اما اين که آيا در تمام-٥

زيرا در صورتی که آنھا واقعاً . نداشتند، خود يکی از دروغ ھائيست که ھيچ عقل سليمی نمی تواند بدان باور نمايد

وافق را بدون تماس چگونه قادر شدند با ھم تماسی نداشتند، يک نکته را بايد به ھمگان روش سازند که تا اين جای ت

عملی نمايند و ھرگاه در تماس بودند و آن را از مردم مخفی داشتند چطور می توان مطمئن شد که بعد ھا و در 

  .جريان مذاکرات بيشتر، ھمه چيز را در غياب مردم فيصله ننمايند

سو نماياناگر تالش امريکاست به خاطر  انتخاب قطر به مثابۀ محل مذاکرات و دفتر مرکزی طالب اگر از يک -٦

بيرون کشيدن نسبی طالب از چنگال پاکستان و استخبارات نظامی آن کشور، از طرف ديگر می تواند به مثابۀ تشديد 

چه در حالی که از جانب انگليس با زبان حال و قال بر اھميت . تضاد بين امريکا و متحدين آن نيز به شمار آيد

 می گرفت و ھمچنان دولتھای عربستان سعودی و ترکيه نيز بی ميل نبودند تا با برخورداری پاکستان تأکيد صورت

از امکانات و نفوذ ميزبان در ھمچو موارد برای دوغ خود پاغنده بزنند، امپرياليزم جنايت گستر امريکا با انتخاب 

اعالم داشت که حاضر نيست کمترين قطر به حيث مرکز و محل مذاکره با طالب، خاطر رقباء را جمع نموده به ھمه 

  .گذشتی در قبال تسلط بر افغانستان از خود نشان بدھد

 در صورتی که امريکا به آنچه انتخاب نموده پافشاری و حاضر نگردد تا سھم رقباء را از غارت افغانستان تقسيم -٧

. ايش بيابند، از احتمال به دور نيستنمايد، امکان آن که در دراز مدت ائتالفھا و جبھه ھای جديدی در مقابل ھم آر

ھا بين ھم، ادارۀ مستعمراتی کابل، " جھادی"امری که نطفه ھای آن را می توان ھمين اکنون در پيوندھائی که ميان 

آمدن نمايندگان گلبدين به کابل و مذاکره با ياران قديم و انتقال پيام . پاکستان، ايران و روسيه به روشنی مشاھده نمود

  . ھای بيحد و حصر پاکستان و ايران به آنھا، نبايد کمتر از آغاز يک روند ارزشيابی گرددحمايت

 از آن جائی که برنامه ھای به اصطالح صلح طرفين به صورت علنی و آشکار اعالن نشده نمی توان تشويش آن -٨

  .احتمال بعيد دانسترا که در ضمن توافقات به شکلی از اشکال تجزيۀ افغانستان تھداب گذاری گردد، از 

  :با در نظرداشت تمام نکاتی که عجالتاً بيان شد، با صراحت می توان ابراز داشت

پيشنھاد می که ھمان طوری که جنگ امپرياليستھا و نيروھای ارتجاعی، غيرعادالنه و ضد انقالبيست، صلحی را 

  .چنان مانور ھای ضد انقالبی و خاينانه افتاداز ھمان محتوا برخوردار بوده و به ھيچ صورت نبايد در دام ھم نمايند 

  اين رشته سر درازدارد

  

  

  

  

  

 


