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  موسوی

١٣.٠٢.١٠  

  

  پاسخ کاخ سفيد به کنفرانس لندن
  

زار طمطراق ا ھ سی ب ه کنفران وديم، ک اھد ب ه ش وری ھم اه جن ی در آواخر م ل يعن دی قب ا شرکت چن  و کش وفش ب

دن نمايندگان  د، در لن ينه می زنن يس س ا و انگل رچم امريک ر پ ستان در زي و سران تمام کشور ھائيکه در اشغال افغان

  .برگزار گرديد

  :کنفرانس متذکره در خطوط کلی خود بر دو محور بيشتر اتکاء می نمود

ول-١ ل پ شتر در حيف و مي ويض صالحيت بي شانده و تف رای اداره دست ن شتر ب  ھای  جذب کمک ھای ھر چه بي

  .کمکی و قرضه ھا

  .ً اجازه و رسميت دادن به تالش در قسمت جذب طالب و مجددا آنھا را به قدرت رسانيدن-٢

ن  ر اي د کرزی"با آنکه در ظاھر ام ز " حام ضاح آمي د از شکست افت د و بع رازی نماي ردن ف ه می خواست گ ود ک ب

د،  ا نماي ی دست وپ رای خود آبروئ ه پروژۀ انتخابات تقلبی در کل، ب شان داد ک ه وضاحت ن رانس ب ان کنف مگر جري

ی و  ات تقلب ان انتخاب دولت انگليس، با در ک موقعيت ضعيف رئيس اداره مستعمراتی و شکر رنجی ھائيکه در جري

شقدم شده، حاصل آن ی بين وی و اتتقلب ھای انتخاب ود، می خواست خود پي ده ب ه وجود آم فيد ب خدايانش در کاخ س

  .تمام مسؤوليت ھا را در آن زمينه متقبل شده بود" ۶.آی.ام" بيش از يک دھه کشتی را درو نمايد که

ود ل ب ستعمراتی کاب يس و اداره م . به عبارت رساتر، کنفرانس لندن در حقيقت محصول ھمکاری مشروط دولت انگل

ود چه در حاليکه اداره مستعمراتی کابل می کوشيد تا باز ھم به مقداری پول دست يابد، امپرياليزم  انگليس در تالش ب

اء خط سياسی خويش را حقانيت و رسميت  اير رقب ر س رفتن ب شی گ درت، ضمن پي ان در ق ا شرکت دادن طالب ا ب ت

شر . ببخشد ا ق ًزيرا ھمه می دانيم، خالف دولت امريکا که تقريبا در تمام مناطق تحت نفوذ خويش سخت می کوشد ت

رال"جديدی از به اصطالح  نفکران ليب ه" روش رد آورده سازماندھی را ب ی اش گ اد ھای امنيت ا و نھ  دور سياست ھ

ديش  ه ان ار و کھن نمايد و از آنھا به مثابه کادر ھای بومی آن ديار در محاسبات خويش سود بجويد، امپرياليزم کھنه ک

ونتالش می ورزد تا در ھمچو موارد بر عقب ما برتانيا، ۀ م ات جامع شار و طبق رد نظر ده ترين و ارتجاعی ترين اق
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رن  دين ق ه چن ائی را در خدمت ًتکيه نموده، در حد امکان با احيای روابط گذشته که بعضا ب ردد، آن نيروھ ر می گ ب

  .دنقرار دھد که به اصطالح امتحان ميھن فروشی و ضديت با خلق خود را با نمرات عالی پشت سر گذاشته باش

ه صورت مشخص خود اين اختالف شيوه از ھمان آغاز تھاجم جنايتکارانۀ امري کا، انگليس و شرکاء بر افغانستان ب

ا . را در اختالف نظر ھا بين امپرياليزم امريکا و امپرياليزم انگليس متبارز می ساخت يس ھ ه انگل و آنھم به شکلی ک

ر از جانبی با لنگر انداختن بر واليت آشوب زدۀ ھلمند که گويا مرکز نيروھای طالب به شمار می رود، در ظاھر ام

وظيفۀ دشواری را در تقسيم وظايف به عھده گرفته است اما در حقيقت ضمن نگھبانی از نيروھای طالب و در مواقع 

سوالی ھای مفتوحه الزم به مدد آشکار آنھا شتافتن، با به وجود آوردن مدارس نظامی و ملکی  و سپردن برخی از ول

رورش  آنھا به سالھای بعد از امروز انديشيده می خواھبه دست ند، کادر الزم برای ادارۀ افغانستان را به وسيلۀ آنھا پ

  .دھد

ه " آی.اس.آی"که با سياست ھای  اين سياست انگليسھا با تمام مطابقتی در منطقه داشته و دارد، از ديد امريکائی ھا ب

دين آنکه مخفی نماند، سخت فريۀعالو شخيص داده شده چن يلۀ بکارانه نيز ت ه وس ار ب وکر خاص خ ب  در کرزیود ن

ستان و عدم موافقت  سی از افغان ات ھای انگلي ن از دپلوم خنثی سازی آن کوشيدند، که از جمله می توان اخراج دوت

ود اره نم ستان اش ه . وی با انتخاب يک انگليس در مقام نماينده صاحب اختيار ملل متحد در افغان ورد ھم در ھر دو م

ر است نوشت  ا بھت ن امريک ه اي يم ک ه " ای.آی.سی"می دان داخت و ب رون ان ستان بي ا را از افغان يس ھ ه انگل ود ک ب

  .اين فرصت را مساعد نساخت تا در رقم زدن آيندۀ افغانستان حرف آخر را زده بتواند" ۶.آی.ام"

ه وجود درگيری ھائيکه در جريان انتخابات تقلبی و بعد از آن بين ادارۀ اوباما و مزدور بی مقدارشان  حامد کرزی ب

ا سياست خلق نمودآمد، امکان آنرا  ه در صورت موافقت ب  تا انگليس ھا به کرزی نزديک شده وی را قانع بسازند ک

  .ھای آنھا در شرکت دادن طالب در قدرت، ھم بقای خود را تضمين نمايد و ھم منافع آنھا را برآورده سازد

يس موافقت درچنين يک فضائيست که کنفرانس لندن داير م ارات انگل ه ابتک ز ب دی ني شور ھای چن ی گردد و گويا ک

  .نشان می دھند

مبارزه .  نسبی استواضداد مشروط، موقتی، گذرا ) تطابق، ھمگونی، تساوی عمل(وحدت "از آنجائيکه به گفته لنين

انی امپري" اضداد دافع يکديگر مطلق است، ھمانطوری که تکامل و حرکت مطلق است ا و ھمکاری و تب اليزم امريک

انگليس نيز ھمانقدر که برای حفظ منافع شان در تقابل با خيزش خلقھای دربند، مشروط، موقت، گذرا  ونسبی است، 

د از حصول  يچ صورت نمی توانن ه ھ وده ب تضاد و مبارزۀ شان برای حفظ منافع خودی در تقابل با ھمديگر مطلق ب

  .  بنا بر شرايط خاصی ھمگونی بر آنھا تحميل گرددباز ھماينکه مافع شان صرف نظر نمايند، مگر 

يس  ا دست انگل ه امريک با در نظرداشت اصل آموزش ديالکتيکی در زمينۀ ھمگونی و مبارزۀ اضداد، مبرھن است ک

را خوانده و نمی خواھد بعد از مصرف مليارد ھا دالر و خسارات مادی و انسانی فوق العاده در مقايسه با شرکاء، به 

اگر از يک جانب . را آنھا بزنندو تعيين کننده  ھا اين اجازه را بدھد تا در رابطه با آيندۀ افغانستان حرف آخر انگليس

ا دار و گمن يلۀ گماشتگان نام ه وس ه اصطالح مدر داخل شھر کابل ب شکل ب ا يک ت ی " خود تالش می ورزد، ت  –مل

ی، جواسيس اعم از قشر روشنفکری  مختلفرا از تمام طيف ھای" دموکراتيک  بقايای خلق و پرچم، مرتدين شعله ئ

ی  د جالل د از بان د زی و سرخوردگانی چن ی احم ه آشکاری از قماش احدی ، اشرف غن ا ب اورد و از آنھ ه وجود بي ب

ورش مثابه يک وزنه عليه قدرت نمائی ھای بديل انگليس ھا يعنی طالب ا ي  استفاده نمايد، از جانب ديگر می خواھد ب

  :مناطق نفوذ طالب و ضربه زدن بر آنھا منافع خويش  را در چندين جھت برآورده سازدوحشيانه بر 
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شيده -١ رون ک  با آغاز حمله صرف نظر از اينکه طالب آسيب ببيند و يا مثل ھميشه به وسيلۀ انگليس ھا از صحنه بي

ستان حر ه در افغان د ؛ ک اره بگوي وپ و طي ان ت ا زب ر شوند، امريکا می خواھد به طالب ب ف، حرف امريکاست، اگ

د در يک  ا می توان ر امريک ا غي وع سازشی ب رد و ھر ن صميم بگي توافق باشد و يا جنگ، بايد امريکا در آن مورد ت

  .چشم به ھم زدن به ضد خود تبديل شده شديد ترين جنگ را به ارمغان بياورد

 راه را برای آنھا ادامۀ جنگ و يا تسليمی  با آغاز تھاجم، در عمل نيروھای سازشکار طالب را تجريد نموده يگانه-٢

  .بدون قيد وشرط باقی گذارد

د -٣ و بلن وده، جل ذاکره تضعيف نم  با درھم کوبيدن طالب و تحميل تلفات جبری بر آنھا، موقعيت آنھا را باالی ميز م

  .پروازی ھای آنھا را بگيرد

ز واما اينکه انگليس در قبال اين قضيه چه عکس العملی از خود نشا دون کالوي ه ب وده ک ن خواھد داد، تجربه ثابت نم

يلۀ جدی با امريکا، نوکران و مزدوران طالبی خويش را از صحنه بينشد ه وس وده در صورت ضرورت ب  رون نم

ردم . قوای ھوائی آنھا را صحيح و سالم از ميدان جنگ بيرون می نمايد د م د مان اقی خواھن ه ب سانيکه در منطق ا ک تنھ

  .ن منطقه خواھد بود که بازھم مثل ھميشه از دو طرف به قربانگاه کشانيده می شوندبيچاره و ناتوا

ايم شده  ری ق انه ھای خب جريان جنگ در روز ھای آينده با تمام سانسوريکه از ھمين اکنون از طرف امريکا بر رس

زم آتش جنگ تجاوزکاران ه ھي د ک ردم ان ط م ردم و فق ن م ه اي د داد؛ ک شان خواھ د امپرۀاست، ن ستی می گردن . يالي

زاران  م ھ از ھ ا در جنگ ديگری ب د يافت ت دی دست خواھن ونی جدي ه ھمگ م ب از ھ ان ب ادی ش ا و اي ست ھ امپريالي

 .نمايند" ذبح شرعی "و " مجازات قانونی"در مسلخ استعمار و ارتجاعرا ھموطن ما 


