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 لشکر گاه ھای امريکائی و نقشه ھای استعماری

  بخش ھفتم
  

   اقتصادی درکشور-لشکر گاه ھای امريکائی ومسألۀ ثبات سياسی 

که َچونی ھای دايمی نظاميان امريکائی در افغانستان  يسندگان و مبصرين سياسی افغان استدالل ميکنند،برخی از نو

 کشور، کمک»  ثبات سياسی و امنيتی«در تأمين  می تواند با جلوگيری از وقوع کودتا ھا و بلوا ھای غيرقانونی،

می تواند از طريق فراھم  آوری زمينه ھای  به زعم ايشان، » سياسی و امنيتیثبات «چنين . بسزائی ايفاء نمايد

  . گستردۀ سرمايه گذاری درونی و بيرونی، به پيشرفت و تعالی اقتصادی درکشور آشوب زدۀ ما، راه بگشايد

بيائيد در سطور آتی به . اين ادعا ھای ظاھراً مؤجه، ولی درحقيقت فريبنده و ميان تھی، مستلزم تأمل وتعمق است 

که  اول اين نکته را به بحث و بررسی می گذاريم،. اين فرضيه ھا و انديشه ھا بپردازيم چگونگی صحت و سقم 

حضور دايمی نيرو ھای امريکائی درکشور جنگ زدۀ ما، ھمان طوری که حاميان و ھواخواھان لشکرگاه ھای 

ھم می رساند يا خير؟ ه وجود آوردن ثبات سياسی و امنيتی به کشور ما، کمکی به امريکائی ادعا دارند، واقعاً در ب

که جلوگيری عساکر امريکائی از سقوط نظام مزدورکنونی در افغانستان، به  بعد از آن، وارد اين بحث می گرديم،

چه نوع پيشرفت اقتصادی، منتج خواھد شد؟  آيا پيشرفت و ترقی اقتصاديی که ھمۀ ما از ساليان متمادی خواب ھای 

يم و يا پيشرفت اقتصاديی که به قميت اشغال، خون، اشک و ماتم ھموطنان فرا رسيدن آن را در سر می پروران

داغديده و رنج کشيدۀ ما، پايه ھای نظام مزدور، چپاولگر و فاسد را بيش از پيش، مضبوط و مستحکم خواھد 

  ساخت؟ 

غانستان به زور که تأسيسات نظامی امريکائی مستقر در اف اين طرز فکر تا اندازه ای مؤجه به نظر می رسد،! بلی

سالح ھای مرگبار خويش ھر کوشش قھر آميز  به منظور سقوط رژيم دست نشانده در کابل را بی رحمانه سرکوب 

ولی به ھيچ وجه و ھيچ عنوان قادر نخواھند بود تا از امواج خروشان قيام ھای مردمی اين کشور برای . خواھد کرد

  . يری به عمل آردکسب آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشری، جلوگ
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عالوه بر اين، تجويز  دفاع وحراست از نظام پوشالی کابل توسط نظاميان امريکائی با توجه به اساسات تيوری 

چه، مطابق به اصول پذيرفته شدۀ حقوقی در سطح جھانی، . حاکميت درحقوق نيز کدام مبنای علمی و معقولی ندارد

تصادی يک کشور، حق انحصاری مردمان ھمان خطۀ جغرافيائی انتخاب سيستم سياسی، اجتماعی، فرھنگی و اق

اين حق مھم انسانی در زمرۀ ساير اصول اساسی حقوق بين الملل . است، نه حق مھاجمان و اشغالگران بيگانه 

، ٩٧تونکين : برای معلومات بيشتر درين خصوص ببنيد ( معاصر، با صراحت کامل تبيين و تفسير گرديده است 

  ).  ١۴٣، ١٣٧ و ديگران ؛ فيلدمن١٠۵

منظور از ذکر اين حق اساسی و بی بديل  انسانی درحقوق بين الملل معاصر اينست، که صرف مردم يک کشور 

وقتی اين اصل .  حق دارند تا در بارۀ نظام دلخواه سياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی شان تصميم بگيرند

  نظامی امريکا - که  ُحکمروايان سياسی  ھيم، ديگر جائی نمی ماند،سترگ و ارزشمند حقوقی را مدار اعتبار قرار د

يا ساير کشور ھای ائتالفی نخست نظام برگزيدۀ سياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی خويش را به زور توپ و 

از آن طياره بر مردم مظلوم و بی آواز ما تحميل نموده؛ و بعد به زور عساکر مستقر در َچونی ھای استعماری شان 

  .دفاع نمايند

ھرگاه نظام دولتی، مايۀ ملی و مردمی . افغان ھا دانند و گزينش نظام سياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی شان 

بالعکس، ھرگاه . داشته باشد، ھمه افغان ھا با يک وجود و يک آواز،  به دفاع و صيانتش، کمر ھمت خواھند بست 

 ھای انسانی مردم قرار داشته، در آن صورت خواھی نخواھی با مخالفت ھا نظام حاکم در تقابل با حقوق و خواست

چنانکه مقاومت ھا و قيام ھای خروشان مردم کشورھای . و مقاومت ھای آشکار و پنھان آنان، مواجه خواھد گشت 

  . ست شاخ افريقا و شرق ميانه نظير تونس، مصر، مراکش ، ليبيا، يمن، بحرين و غيره  مثال ھای زندۀ آن ا

و روی اين استدالل، مبارزۀ مسالمت آميز يا قھر آميز عليه رژيم ھای مزدور، مستبد و چپاولگر، ھر دو حق مسلم 

نظاميان خارجی حق ندارند با دفاع از رژيم ھای مزدور و دست نشانده، اين . انفکاک ناپذير مردم ھرکشور است

  . ندحق شناخته شدۀ مردمان کشور ھای مختلف را پامال نماي

چنانچه طرفداران تداوم َچونی ھای امريکائی در افغانستان، به منظور دفاع از يک نظام ملی و مردمی بر حضور 

چنين نيروھا پافشاری می نمودند، آنگاه اين طرز فکر می توانست تا حدودی با عقل و منطق سازگاری داشته باشد؛ 

ب مآب ما برای حراست از نظام  کثيف و منحوس که نويسندگان وتحليلگران غر اما حال  ھمه می بينيم،

وطنفروشان، مجرمان جنگی، غارتگران و زورمندان فاسد داد از ضرورت تداوم لشکرگاه ھای امريکائی در کشور 

 ملی و ضد مردمی کنونی، البته، نظام مورد حمايت تفگنداران امريکائی در آينده ھا نيز از نظام ضد.  می زنند

زيرا اھداف و منافع استعماری عساکر بيگانه صرف با رژيم ھای خود فروخته و . واھد داشت کوچکترين فرقی نخ

  . دست نشانده تطابق داشته می تواند، نه حکومت ھای ملی و مردمی 

که  رژيم حاکم در يک کشور از منافع و  برای امريکا و ساير متحدين غربی اش اين مسأله حايز اھميت نبوده،

که   واجد اھميت  برای چنين کشورھا در واقع اين است،ۀنی در جامعه دفاع می کند، بلکه مسألاميتازات چه کسا

روی اين . رژيم بر سر اقتدار آن تا چه حد به منافع سياسی، اقتصادی و ستراتيژيک آنان متعھد و وفادار می باشد

 در هن، سوھارتو در اندونيزيا، پينوشاملحوظ بود، که از رژيم ھای فاسد، منفور و ستمگر محمد رضا پھلوی در اير

چيلی، جنرال ضياء الحق در پاکستان، حسنی مبارک در مصر و زين العابدين بن علی در تونس حمايت به عمل 

که تا کنون از ھيچ گونه تالش به خاطر زنده ماندن رژيم مزدور   تمام جھان مشاھده می نمايد،ھمين حاالآورده؛ و 

  .  يم ظالمانۀ علی عبدهللا صالح در يمن، دريغ نمی ورزدآل خليفه در بحرين و رژ
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 امريکا و متحدين غربی اش از رژيم ھای مزدور و ۀکه دفاع  اياالت متحد از آنچه گفته آمديم، به وضوح بر می آيد،

پشتيبانی .   ھا، کمک نخواھد کردفاسد در کشور ھای مختلف جھان، ھيچ گاه در روند ثبات سياسی اين کشور

 ثبات سياسی و ۀگداران امريکائی از منفور ترين و فاسد ترين رژيم ضد ملی و ضد مردمی در افغانستان، پروستفن

بر ھمگان روشن است، که بی ثباتی سياسی و امنيتی .  امنيتی را بيش از ھر کشور ديگر جھان، صدمه خواھد زد

 مردم بی گناه، ۀی شبانه، تعذيب و شکنجبمباری ھای وحشيانه، تالش ھا. درکشور ماابعاد خيلی گسترده دارد

بيکاری، چپاولگری، زورگوئی، فساد و بی کفايتی ھمه اسباب و  تخريب بی رحمانۀ خانه ھا و روستاھا، فقر،

  .شديداً جلوگيری خواھد کردۀ ما که از ثبات سياسی و امنيتی در کشور بحران زد ،ندعواملی ا

يان امريکائی در خاتمه بخشيدن به جنگ و خون ريزی و تباھی در بعد از بحث مختصر پيرامون  ناتوانی نظام

که حضور لشکرگاه ھای امريکائی  به عنوان عامل عمدۀ تشنج  کشور، اکنون می پردازيم به پاسخگوئی اين پرسش،

  .کوچکترين مدد در باز سازی و نوسازی  اقتصادی ما، نخواھد کرد سياسی و امنيتی در کشور،

مافيائی که در سايۀ منحوسش، صرفنظر از ملکيت ھای شخصی ھموطنان بی کس وکوی ما،  بيش آيا نظام فاسد و 

جريب زمين بيت المال غصب گرديده، به راستی می تواند راه  پيشرفت و تعالی ) ۴،٠٠٠،٠٠٠( از چھار ميليون 

طبق احصائيۀ سازمان ملل متحد، ری که کارمندانش، گآيا نظامی فاسد و چپاول!  اقتصادی درکشور را بگشايد؟

  يک چھارم محصول - ميليارد دالر ) ٢،۵( م  از ھموطنان مظلوم و بی پناه ما حدود دو نيم ٢٠٠٩صرف در سال 

  رشوت اخذ نموده، به راستی قادر خواھد بود، زمينه ھای پيشرفت اقتصادی و فرھنگی درکشور را - ناخالص ملی

  :عون فساد در افغانستان به اين لينک شپيگل آن الين، مراجعه نمائيد برای تفصيل بيشتر طافراھم سازد؟

html.٠,١٥١٨,٦٧٢٨٢٨,٠٠/world/international/de.spiegel.www://http  

  

ی برکشور اشغال شدۀ ئحميل سيستم اقتصاد مصرفی و مافيايم، تچنانکه در مباحث گذشته نيز مختصراً اشاره نموده ا

، نه تنھا باعث فرار نيروی زحمتکش و پُر توان  بشری ما به کشور ھای »اقتصاد بازار آزاد « ما تحت عنوان 

استثمارگر ھمسايه ومنطقه گرديده، بلکه فقر وگرسنگی، فاصله ميان غنی و نادار، ارتکاب جرايم وبسا مصايب 

  .  بخشيده است شدتر اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی درکشور  رانيز ديگ

که ظرف ده سال گذشته با وجود آن  از مھاجمان ائتالفی و مزدوران فاسد و بی کفايت شان در افغانستان بايد پرسيد،

 عادی، ھمه امکانات و ظرفيت ھای  بی نظير مالی، برای انکشاف اقتصادی افغانستان و بھبود سطح زندگی مردم

ی، نايل آمده اند؟ چند کارخانه، چند فابريکه ، چند بند برق و چند مؤسسۀ توليدی ئبه چه دست آورد ھا و پيروزی ھا

بنياد نھاده اند؟ تا از يک جانب نيروی خالق بشری مارا از ترک خانه وکاشانه به خاطر کار و روزگار درکشور 

گيری  در افزايش توليد خالص و ناخالص ملی، نقشی در ترقی و ھای بيگانه نجات می داد؛ واز جانبی ھم با سھم

ر ھمۀ ما نمی دانيم، که نيرو ھای انگليسی مستقر در واليت  ھيلمند با آن ھمه الف و گم.  تعالی کشور ايفأ می نمود

نصب م  تا کنون صرف يک توربين اضافی در بند برق کجکی ٢٠٠٧گزاف در بارۀ تعمير مجدد افغانستان، از سال 

بر می آيد، اين پروژۀ کوچک تا زمان حضور عساکر . سی . بی . نکرده اند؛ و چنانکه از گزارش خبرنگار بی 

  . م نيز به پايۀ اکمال نخواھد رسيد٢٠١۴شان در سال 

وقتی عملکرد وکارگردگی نيرو ھای بی سرو پای ائتالفی در ده سال گذشته بدين روال بوده، آيا می توان به نقش 

 در پيشرفت ھای اقتصادی اين کشور طی سالھای آينده نيز اميدوار بود؟  آيا اين واقعيت خود بدان معنی نيست،آنان 
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که نيرو ھای ھا متجاوز امريکائی و ائتالفی نه برای تعمير و بازسازی، بلکه تخريب و بربادی،  وارد اين خاک 

  شده اند؟ 

 ھای ائتالفی و مزدوران  فاسدشان در افغانستان، طی ده سال البته، ازين حقيقت نمی توان انکار کرد، که نيرو

يا اقتصاد جرم و جنايت نام که نامش را بايد اقتصاد جنگی  گذشته، به پيشرفت و ترقی اقتصادی کمک کرده است،

دراثر ترقی و پيشرفت اين اقتصاد جھنمی به قيمت خون، اشک و تباھی ھزاران ھموطن  بيچاره و بی .  گذاشت

ی داخلی و خارجی، سرازير گرديده، که در سايۀ ئن ما، سودھای سرشاری درکيسۀ وابستگان گروه ھای مافيادرما

  .شوم تفنگداران امريکائی، ھمواره در حال فزونی خواھد بود  

از نظامی که کليه دستگاه دولت، از رئيس جمھور تا کارمند عادی، غرق در فساد باشد، می توان توقع برد تا ممد 

ت سياسی و راھگشای پيشرفت ھای اجتماعی، کولتوری و اقتصادی درکشور ما باشد؟ بيائيد اين انديشه ھا و ثبا

نگرانی ھا را ھمه يکسو بگذاريم؛ و بر شرط اساسی پيشرفت و انکشاف اقتصادی درکشور عزيز، کمی َغور و 

  .تعمق نمائيم 

شرط مھم و اساسی پيشرفت اقتصادی، اجتماعی و ھمۀ ما اين حقيقت روشن و مبرھن را خوب درک می کنيم، که 

 ميان مردم و نظام هموجوديت ھمکاری ھمه جانبفرھنگی ھر مملکت پيش از ھمه تأمين صلح و امنيت سراسری و 

  - بنابرين، تا زمانی که صلح و امنيت سراسری تأمين نگرديده، ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی . دولتی آن است

  نه ممکن خواھد بود؟فرھنگی درکشور، چگو

  آيا دستيابی به ترقی و تعالی اقتصادی در جامعه  به زور تانک و طيارۀ بيگانه ھا، ممکن خواھد بود؟

که آزادی توسط  باور دارم، که شما خوانندۀ آگاه و انديشمند با نويسندۀ اين سطور توافق کامل خواھيد داشت،

ر و ترقی اقتصادی در سايۀ بمباران جنگنده ھا و گلوله باری نيروھای اشغالگر و شعار ھای دموکراسی، حقوق بش

  . ھای توپخانه ھا، ھيچ منطق و پايۀ علمی ندارد 

شکی نيست، که پيشرفت ھای اقتصادی و تخنيکی نقش برازنده در تغيير انديشه ھا، پندار ھا و رسوم مردم دارد، 

کاريست دشوار و   امنيت سراسری در وطن عزيز،ولی اين ھمه دست آورد ھای ارزشمند بدون دستيابی به صلح و

ازين رو بايد پيش از ھمه به مسألۀ  دلجوئی، ھمدلی و ھمکاری مردم خويش يا آنچه مايه ومبنای ثبات . حتی ناممکن

دست آورد، مگر ه ھمدلی و ھمکاری مردم را نمی توان ب. سياسی و امنيتی درکشور  تلقی گرديده، عطف توجه نمود

خروج نيروھای مھاجم امريکائی و . واست ھا و نيازمندی ھای انسانی آنان، جواب قانع کننده ارائه کردآن که به خ

ائتالفی، محاکمه کردن مجرمين حوادث فاجعه بار سی و اند ساله و سرانجام تشکيل يک حکومت راستين ملی و 

 می توان قضاوت کرد، که تداوم حال با آسانی. ست ھای روا و انسانی مردم ما استمردمی از زمرۀ چنين خوا

  اُردوگاه ھای امريکائی در افغانستان، در ثبات سياسی و پيشرفت اقتصادی اين کشور، چه نقشی خواھد داشت؟

که لشکر امريکائی در افغانستان به دفاع و حمايت  خوانندگان انديشمند و درست انديش ما به نيکوئی درک می کنند،

که حکومت پوشالی مرکب  است؟  آيا اين خواست مردم داغديده و ستم کشيدۀ ماست،چگونه نظامی، کمر ھمت بسته 

از خاينان ملی، جانيان جنگی، چپاولگران و فساد پيشگان به زور بم افگن ھا و تانک ھای امريکائی نگھبانی گردد؟  

ان شده ھمواره  اکثريت خاموش اين کشور گروگگی تفنگداران امريکائی، حقوق بشرآيا در فضای حضور ھميش

مورد تاخت و تاز مھاجمان اشغالگر و زورمندان دست نشاندۀ آنان نخواھد بود؟  آيا تحت سايۀ نکبت بار ماشين 

جنگی عساکر امريکائی در افغانستان، گاھی امکان آن وجود خواھد داشت، که زعامت سياسی افغانستان، به نيرو 

ه که با کنار رفتن يک غالم حلقه ب ای شک و ترديد وجود دارد،آيا ج!  ھای ملی و مردمی اين کشور سپرده شود؟
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گوش، نوکر زنجيری ديگری  بر اريکۀ قدرت تکيه نخواھد زد؛ و ماننداسالف مزدورش کماکان به وطنفروشی، 

  ستمگری و فساد ادامه نخواھد داد؟

ی نظاميان امريکائی در که حضور دايم با توجه به واقعيت ھای عينی جامعۀ افغانی، می توان نتيجه گرفت،

افغانستان نه اين کشور آشوب زده و ويران شده را ھمچنانکه برخی از نويسندگان و تحليلگران افغان مدعی اند، 

  امنيتی درکشور زمينه را برای پيشرفت - سامان سياسی ه ثبات سياسی خواھد بخشيد؛ ونه ھم وضع متالطم و ناب

حضور تفنگداران بيگانه درين خاک آزاده و سربلند بدون . ساختصادی و فرھنگی، ھموار خواھد ھای اقت

که آن نيز به نوبۀ خود  کوچکترين دغدغه وگمان عامل تشنجات، تصادمات و جنگ ھا درکشور ومنطقه خواھد بود،

نتيجۀ  ديگری جز توسعۀ سوء استفاده ھا، تعميق و گسترش فساد، بی باوری در عرصۀ تجارت و سرمايه گذاری، 

  . سرمايه و سرمايه دار و باالخره انجماد و قھقرای اقتصادی درکشور، به دنبال نخواھد داشت فرار

 ادامه دارد

 

  


