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 !مخالف پايګاه ھای دايمی امريکا در افغانستان ،روسيه
ود را بر سر اشغال افغانستان آزموده اند و ھر  بخت و زور خ،در مدت بيشتر از يک قرن سه امپراتوری قدرتمند جھان 

د  به تصور اينءکدام در ابتدا ن غول ھای . که با کشور عقب مانده و فقيری مواجه ھستند، به کشور ما ھجوم آورده ان اي

ی ھای چپاولگرانه با ھزاران سرباِز تا دندان مسلح با عنوان کردن دوست بزرگ که بنا به خصلت استعماری و ستراتيژی

رۀ واقعی خود را  ه زودی چھ ی ب د، ول ستان شده ان دھا، داخل افغان ل ترفن ن قبي و برادری و اھداف انساندوستانه و از اي

 .نشان داده و ھر حرکت مخالف را تحت عناوين مختلف به خاک و خون کشيده و سرکوب نموده اند

درت . يد را از لحاظ شکلی ميان اشغالگران قبلی و فعلی می توان دئیتفاوت ھا ازی و ق اشغالگران قبلی ھر يک با يکه ت

الیئینظامی قوی خود به کشور ما حمله نموده و خواستند به تنھا د، در ح ه اھداف خود دست يابن ی   ب ه در اشغال فعل ک

ا د مي انی و زدوبن ن اياالت متحدۀ امريکا با کشانيدن پای ساير امپرياليست ھا و مزدوران خود در يک جبھۀ واحد و در تب

وان  د، تحت عن ل متح ت مل ورای امني وز ش ا مج م ب زم«ھ ه تروري ان«، »دموکراسی«، آوردن »جنگ علي وق زن » حق

د و از طرف ديگر  شترکاً بپردازن ستان را م وغيره وارد کشور ما شده اند تا از يکسو بار جنگ و مخارج ديگر در افغان

  .  با خود نگه دارند،ھای خود استامتيازات خرد و کوچکی برای شان داده و آنھا را بر محور سي

اتو ستقر ئیبا اشغال افغانستان توسط امريکا و متحدان ن ستان م اط مختلف افغان ه در نق شورھا ک ن ک دام از اي  اش، ھر ک

ستان نصيب نگشتند و  ادی از اشغال افغان ز زي ا چي د، ام ته ان ا دست داش ردم م شتار م گشته و به شکلی از اشکال در ک

ا سال بيشتر تطبيق کنن ی ديگری نيروھای نظامی خود را ت د، يکی پ ا بودن ستان ٢٠١٤دۀ سياست ھای امريک  از افغان

دۀ . ند حضور خود را در کشور ما داشته باشندخارج می سازند، اما به اشکال ديگری می خواھ وان گردانن ه عن ا ب امريک

  .اصلی سياست اشغال افغانستان با حفظ بخشی از نيروھای نظامی خود، حضور فعالش را ھمچنان حفظ خواھد کرد

ان مس ا و ھمچن ل و امريک ان کاب ی مي ان امنيت ای امضای پيم ه پ ا در خاک األۀحال ک ای دايمی امريک ستان  پايگاھھ فغان

مطرح می باشد، دولت روسيه از يکطرف نگرانی خود را از نحوۀ حضور دايمی امريکا مطرح ساخته است و از سوی 

روژه رای بازسازی پ ا ب ه ديگر با پيش گذاشتن پ يلوھا، تصدی خان د س م و فرھنگ،  ھای روسی، مانن ۀ عل ازی، خان س

  . کندءر افغانستان ايفاشاھراه سالنگ و نظاير آن، می خواھد نقش فعالتری را د

داف  ه اھ ده بلک ا نمان شور م ه ک دود ب ستان مح ا در افغان ی امريک ای دايم ه حضور پايگاھ د ک ی دان وبی م ه خ يه ب روس

 پس از بحران و در حال رشد قابل قبول نيست، به ۀ  خود را دنبال خواھد کرد و اين برای روسيه ئیستراتيژيک و منطق

  .ـ اقتصادی است ن شانگھای، چين را نيز در کنار خود دارد که يک قدرت نظامیخصوص که اکنون روسيه در پيما
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ھای خود در افغانستان از جمله خروج نيروھای خود پس از  روسيه بارھا از امريکا و ناتو خواستار شفاف سازی برنامه

راز نگر٢٠١۴سال  ستان اب ا در افغان ۀ حضور نظامی امريک ورد ادام رده است شده است و بارھا در م ی ک ان . ان ھمچن

ه  ويکتور ايوانوف رئيس سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسيه، امريکا و ناتو را متھم می سازد که در مبارزه علي

دارد تا خود وارد مبارزه با مواد مخدر  دھد و اين کندی در فعاليت، روسيه را وامی مواد مخدر تالش الزم به خرج نمی

  .در افغانستان شود

ار می١٣٠ه گفتۀ ايوانوف، ساالنه در افغانستان ب ه   ھزار ھکتار زمين زير کشت کوکن د حاصله ٥٠رود ک  درصد تولي

ا قاچاق می شود ه سمت اروپ د و . از آن از مسير آسيای مرکزی و روسيه ب د، در ده سال گذشته تولي ايوانوف می گوي

  . اعث افزايش معتادان در روسيه نيز شده است درصد افزايش داشته که ب٤٠قاچاق مواد مخدر در افغانستان

ه دارای  حضور دايمی امريکا در افغانستان می ردد ک ه گ زرگ منطق درت ھای ب شتر ق تواند باعث نگرانی و تحريک بي

ات می. باشند ـ اقتصادی می  و قدرت روز افزون نظامیه ئیسالحھای ھست ن اختالف انون اي ه ک ستان ب ديل شدن افغان  تب

د وضعي اروتوان ه سوی روي شورھا را ب ن ک شنج و اي يش مت يش از پ ه را ب ازدئیت منطق ر س ن .  نزديکت ت اي و در نھاي

 .ھا در آتش بسوزد و خاکستر شود افغانستان خواھد بود که بار ديگر در محراق تضادھای جھانی امپرياليست

 

 

 


