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  موسوی

٠٩.١٠.٠٩  

  

   اکتوبر٧تجاوز امپرياليستی 
  و
  آمد ھای مرگبار آننيم نگاھی به پي

  :ادامه گذشته

  :اوضاع منطقه
ته قبل از آنکه ديده شود، تجاوز گستاخانۀ امپرياليز ه گذاش م بر افغانستان وبه اشغال در آوردن آن چه تاثيری بر منطق

تند رار داش وقعيتی ق . است، ايجاب می نمايد تا به صورت خيلی فشرده ببينيم که ھمسايه ھای ما در آن زمان در چه م

  : احتوا نمايدباز ھم ناگفته پيداست که اين تذکر فشرده نمی تواند تمام ساحه ھای حيات اجتماعی باشندگان آنرا

  : پاکستان-١

تانۀ تجاوز ستان به پاک اتو"مثابه خالق، حامی وروزی رسان منطقه ئی طالب در آس شترين " ن د بي ستان، مانن ر افغان ب

دا از  راالن ج ار جن بخش از حيات تاريخی خود، در زير ادارۀ جنراالن قسمی در آمده بود، که در عمل برای اولين ب

اختن ارتش ز" جنرال ضياء الحق"تيم  شتر اسالمی س مامدار قبلی پاکستان که بيشترين خدمت را به منظور ھرچه بي

ه  تند، ب تغال داش غ اسالم سياسی اش ه تبلي ه ب اح ھائيک ا جن ه و ب رار گرفت درت ق ود،  در رأس ق ام داده ب آنکشور انج

  .خصومت پرداختند

ه ضمن" نواز شريف"اختالف بين جنرالھا و  ستان ک ایصدر اعظم وقت پاک ز مشرف"  کودت ار " پروي درت کن از ق

ه آن – بود، در خطوط کلی خود بيشتر روی سياست خارجی همانده به زندان افکنده شد شمير و دامن زدن ب سأله ک  م

شھند توأم با عقب نشينی ھای ذلتبارتا سرحد روياروئی ھای مستقيم با  رای ارت ی- ب ه - وسياست داخل اء ب دم اعتن  ع

ا  ا از خواست ھای ارتش وت الی گذاشتن جيب آنھ ری و در نتيجه خ صميم گي ا از مراجع ت ار گذاشتن آنھ حدودی کن

ردم اول م ت -چپ ستين روز حاکمي ان نخ ود، از ھم ده ب ود آم ه وج شرف" ب ز م ل " پروي ستقيم در داخ ه صورت م ب

ا نطق معروف . پاکستان مبارزه با اسالم سياسی را نيز اعالم داشت ی اين اعالم که از يک جانب ب اکم نظامی مبن ح

روی از  اترک"بر پي ال ات ت، " کم ق سياست جدائی ( آغاز ياف ه عالوۀ تطبي اترک معروف ب االت ات ن از "از کم دي
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ت د" دول ی باش ز م روف وی ني ای مع شی ھ ال ک د ) م اھر ش ات ظ ل در مطبوع گی در بغ اعکس س ی ب ضمن (وقت

شتر از ، در عمل به اسالم سياسی )مصاحبه با ھفته نامۀ اشپيگل المان ده وبي پاکستان فھماند، که دوران آنھا به سر آم

  .آن نمی توانند جنرالھا را تحت فشار قرار دھند

ورد " گفتن توانستن نيست" ھمانکه گفته اند  ل در م ن ضرب المث ز مشرف"شايد بتوان گفت اي ه "پروي شتر از ھم بي

شينانش ا جائيکه امکان آن وجود داشت، ارتش صدق می نمود، چه از جانبی در تمام دوران حاکميت ضياء وجان  ت

ود " اسالميزه"ويش را منوط به اسالم ميدانست از لحاظ ايدئولوژيک کستان که از اساس نيز علت وجودی خپا ده ب ش

تفاده از آن  ستان واس رول افغان ديھای سرمايه پنجاب در کنت ستان و آزمن ان در افغان واز طرف ديگر موجوديت طالب

اکم نظامی " يژيکعمق سترات"زير نام  ه ح د، ک وانعی بودن در کنار مخالفت ھای صريح اسالم سياسی در پاکستان م

  .را در تطبيق پالنھايش به مشکل مواجه می ساختند

ين سياست  ستان در عمل ب  با آنھم روی يک توافق داخلی اعالن ناشده با ارتش و حتا با برخی از اسالم سياسی پاک

دداخلی و سياست خارجی پاکستان ش، .  در قبال اسالم سياسی فاصله به وجود آم ه خواست ارت اء ب چه در حاليکه بن

ستان  ده ودر عمل دولت پاک ته ش از گذاش ستان ب سرمايه پنجاب واسالم سياسی پاکستان، دست اسالم سياسی در افغان

ستا د، در داخل پاک ه دادن ذھبی درداخل افغانستان ، منطقه وعرصۀ بين المللی به کمک طالبان ادام رول شديد م ن کنت

ان شدتی  ا چن ستان ب ا در داخل پاک ائی ھ ا برخی طالب نم ده ، ب م ش بر مطبوعات، راديو، تلويزيون وسينما اندکی ک

  .برخورد صورت گرفت که اسالم سياسی پاکستان بيش از آن جرأت نکند در داخل پاکستان اسالم نمائی نمايد

ستان  ت در پاکستان، امپرياليزم جنايت گستردر بحبوحۀ اين نبرد بين جناحھای مختلف قدر ر افغان امريکا و شرکاء ب

  .پيشه نمودند" مسلمان کشی"تاخته، با شعار ھای کذائی ودروغين به اصطالح 

ان  د، نظامي ه وجود آم د ب وب ديورن ل جن با اولين مخالفت ھائيکه در زمينه سرکوب فراريان از افغانستان در بين قباي

ر پاکستان با اتکاء ب سلط دولت آنکشور را ب ا ت تفاده از حضور آنھ ا اس تند ب ه، خواس ه نيروھای موجود ناتو در منطق

يم بخشند سط وتحک ايلی ب ق . مناطق قب ه تطبي ه ب ام موجوديت القاعده در منطق تفاده از ن ا اس ر ب اده ت ارت س ه عب ا ب ي

  .معاھدۀ ننگين ديورند بپردازند

ت مقاو شار اس ه ف ائی ک د ج ه ان ه گفت ار آورده، ھمانک ود را ب س خ ۀ عک ت نتيج ن سياس ود دارد، اي ز وج ت ني م

د دل گردي و . ھمانطوريکه می بينيم تمام منطقۀ صوبه سرحد و تا حدودی ھم صوبۀ بلوچستان به جنگلی از آتش مب دي

ه ود، ب ته شده ب د نگه داش ه ھن  مذھب که ظرف بيشتر از نيم قرن در دو صوبه ، در درون شيشۀ جادوئی مبارزه علي

شمير اعالم  ه خاطر ک ارزه ب دمتر از مب ه دولت خودی را مق ارزه علي ر جھت مب ا تغيي ناگاه از آن بند رھائی يافته ب

ر . داشتند ی ب ايش را مبن ز مشرف وآرزوھ از آن روز تا اکنون ھزاران نفر از دوطرف درگيری از بين رفته ، پروي

  . اتاترک شدن از سر راه خويش برداشت

گذشته از جنگھای .  در پاکستان اگر بد تر از افغانستان نباشد، به يقين بھتر از آن ھم نمی باشدامروز اوضاع عمومی

سانيی را  روياروی بين دولت وقبايل که گاھی به تصرف برخی شھرھا نيز انجاميده عقد قرار داد ھای ننگين وضد ان

ه بر دولت پاکستان تحميل نموده اند، مبارزات چريکی وراه بندانھا توأم ستان ھم  با عمليات ھای انتحاری در تمام پاک

د می  ه تھدي روزه ده ھا وصد ھا قربانی از خود بجا گذاشته، پاکستان اتمی را بيشتر از ھر وقت ديگری خطر تجزي

  .نمايد
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شترين آسيب را  يس، بي ا وانگل ه سردمداری جنايتکاران امريک در واقع می توان گفت، تجاوز بيشرمانۀ امپرياليزم  ب

د عادی آن با سير رش شور را از م ادی آن ک اليان متم رای س ون وارد آورده، ب الی پاکستان از تاريخ پيدايش آن تا اکن

  .منحرف گردانيد

  : ايران-٢

د  در آستانه حمله جنايتکارانۀ ناتو بر افغانستان نظام واليت فقيه در ايران  به اقتضای گذشت زمان وتاثير عواملی چن

ين . مانده بوداز آن تحرک اولی باز  ده در ب ه صورت عم ه ب د را ک چه از يک طرف جريان حکومت داری قشر آخن

ه  ه ب اه  وتنعمی ک ا رف ه خود ب مردم زيست نموده يکی از آنھا به شمار می رفت ، به طبقۀ جديدی مبدل ساخته بود ک

ه مث شر ب ته باشد واز طرف ديگر آن ق ه خونخوار دست آورده بود نمی توانست آن تحرک اولی را داش ه يک طبق اب

ر ۶٠ھمچنان بعد از کشتار ھای دھۀ . وضد مردم از طرف اکثريت خلق ايران  مشخص شده بود تانه تجاوز ب  در آس

ه ھر  وده وب د نب ی اطالع از ماھيت آخن ی ب افغانستان نسل جديدی پا به ميدان مبارزه گذاشته بود که به مانند نسل قبل

از ھمه باالتر نيروھای انقالبی ايران قادر شده بودند بر زخم ھای خونين . مودندروضۀ آنھا اشک نريخته ماتم نمی ن

م -سياسی ا رژي  تشکيالتی ناشی از حمالت جنايتکارانۀ نظام واليت فقيه مرحم گذاشته با نيروی تازه نفسی به مقابله ب

دوائی وف. اخندی به مبارزه برخيزد ورم ، بي ر، گرسنگی، ت ين اوضاعی، فق ائدر بطن چن ام آزاديھ دان تم سانی ق ی ان

رای  تند، ب دک ميخواس دک ان رون آورده وان توده ھای مليونی را نيز در ايران از زير تاثير افيون مذھب تا حدودی بي

  .سيلی نقد اين دنيا وارد معرکه گردند وحلوای نسيه را برای آخند بگذارند

ر ايش را از ت ر ھ م يکی از آخرين تي ه رژي ود ک اء ب ردن بر ھمين مبن ا وارد ک رون آورده ب دان"کش بي يد خن در " س

ايش را . عرصۀ سياست ونرمش نمائی ھای خاص خودش رو به عقب پيشروی را آغاز نمود ر پ ه زي دی ک رژيم آخن

ه  ز ب در داخل ايران سست وخالی می ديد در عرصۀ بين المللی نيز سيات تشنج فزائی را کند تر ساخته، در داخل ني

  . نمود" ُشل"ح خود ايرانيھا ريسمان مردم را اصطال

ردم از  د، م غ می گردي تجاوز امريکا بر افغانستان واحتمال حملۀ آن کشور بر ايران که از طرف آخند ھا آگاھانه تبلي

ه دور شعار ھای  ار ب ن ب ده را اي ی"آخند بري ران در خطر است"و" عرق مل ای غرور ضربت " اي ا احي م،  ب رژي

  .باره در عقب خويش بسيج نموده ، راست ترين جناح آخندی را به قدرت رسانيدخوردۀ مردم دو

ای  دد سياست ھ ای مج ا احي ر دوش دارد ب ی را ب ايف اجرائ ط وظ ست وفق يش ني ع دلقکی ب ه در واق ژاد ک دی ن احم

ائی ھای تھ۶٠سرکوب گرانۀ دھۀ  اليزم نم ا ضد امپري وده ب اره سازماندھی نم وع آور ، قدرت از دست رفته را دوب

  .خويش قادر شد باز ھم عده ای را برای رژيم نگھدارد

يس در  ا و انگل ست ھای امريک غرق شدن ھر چه بيشتر مجموع قدرت ھای امپرياليستی ناتو در افغانستان و امپريالي

وا ر عن ادر شدند زي ا در داخل ق وده نتنھ ا نم ه مھي سانی واليت فقي م ضد ان رای رژي از را ب ورد ني ن عراق، زمينۀ م

ه خاک وخون  ان را ب مبارزه عليه دخالت ھای امپرياليستی دستآورد ھای مبارزاتی مردم را از نزد آنھا ربوده مخالف

  . بکشانند بلکه در عرصۀ بين المللی نيز از انزوای کامل بر آمده حمايت کشور ھائی چندی را نيز به دست آوردند

تان و عراق ونقش رژيم آخندی در تقويت وتخريب پالنھای غرب از ھمه باالتر بر پايه ھمان اشتغال غرب در افغانس

ه  در آن دو کشور، و بر مبنای درک ھمين ضرورت برنامه ھای ھسته ئی خويش را به پيش برده ھيچ نوع اعتنائی ب

ی . اخطار ھای غرب ننمود ران حق غن دۀ اي تا اينکه ھمين ھفتۀ قبل غرب حاضر شد ضمن يک جلسۀ رسمی با نماين

ه ٧ يورانيوم را تا ساختن  فيصد برای ايران به رسميت شناخته وداشتن الی ھفت ھزار سانتريفيوژ را برای آن نظام ب

  .رسميت بشناسد
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يم  در نتيجه گفته می توانيم که تجاوز امريکا بر افغانستان به عالوۀ مردم آنجا، مردم ايران را نيز ضربت زده با تحک

  .ر تر ساخترژيم آخندی مصيبت آنھا را دامنه دا

  : آسيای ميانه-٣

م  د از درھ وده وبع ا حدودی احساس آزادی نم ا، ت سيختن باستيل ملت ھ کشور ھای آسيای ميانه که به دنبال از ھم گ

د رشد در  د و رون سبی در حرکت بودن ات ن ه طرف ثب ا حدودی ب ان اسالم سياسی ت کوبيدن خيزش ھای اولی منادي

اليزم روس ادام ری از امپري اده فاصله گي ولی افت تفادۀ پ ر اس ه فک ستان نخست ب ر افغان ا ب ۀ امريک ا حمل ت، ب ه داش

ۀ . خواستند از آبھای گل آلود منطقه ماھی دلخواه صيد نمايند ال غارتگران ر امي شتر ب مگر به مرور زمان با وقوف بي

ا تيشًامپرياليزم امريکا وشرکاء، مجددا به جانب روسيه دست دراز نموده، خواستار ھمکاری ھای ب ردر تمام زمينه ھ

  .با آن کشور شدند

ه  دد در زمين ای متع د پيمانھ  روسھا نيز که چنين موقعيتی را از خدا می خواستند، با شتاب دستان آنھا را گرفته با عق

  .ھای مختلف، بازی باخته را به برد تبديل نمودند

ه در نتيجه حمله بر افغانستان واشغال اين کشور به وسيلۀ ناتو، به عال وۀ آنکه باعث تقويت مواضع غرب در منطق

ين حضور نظامی غرب در . نگرديد، بلکه عکس آن به تضعيف مواضع آن کشور نيز ختم گرديد چنانچه بر پايه ھم

انکھای"منطقه است که خالف تمام تصورات، چين وروس به مثابه دو محور  ا جذب " گروه ش وده ب دام نم عرض ان

ه کشور ھای آسيای ميانه و تضمي تان آھسته آھسته ب ران و ھندوس ر روی اي ن بقاء آنھا وباز گذاشتن درب آن پيمان ب

افتن .  در حرکت می باشد -" پيمان وارسا" چيزی شبيه -سمت يک پيمان نظامی جديد  پيمانيکه در صورت تحقق ي

اتو بگردد" پيمان وارسا"می تواند حريف زور مند تری در تمام زمينه ھا نسبت به  ان . عليه ن چه در حاليکه در پيم

د چين " شوروی"جديد اين تنھا  ائی مانن قبلی نيست که تمام بار رقابت با امپرياليزم را به عھده داشته باشد وکشور ھ

د، موجوديت کشور ھای نفت  ده گيرن ه عھ وھند حد اقل می توانند سھم خويش را بدون کمک روسھا در آن رقابت ب

  .ميانه نقش بزرگی در تقويت اقتصادی آن پيمان ايفاء خواھد نمودخيز وزرخيزی چون ايران و آسيای 

  :سطح جھان
ۀ  ال حمل ه دنب ان آورد، ب ه ارمغ ا ب رای امريک ان ب سوزی را در سطح جھ شترين دل ه بي حادثۀ المناک يازده سپتمبر ک

ردم م، ورسای ، برلين و شرکاء بر افغانستان وبه خاک انۀ سردمداران کاخ سفيد، بوکينگھجنايتکار شانيدن م وخون ک

ۀ  ردن جبوبان الی ک دان خ ستان ومي نفکران  افغان به روش اک ش ت دردن ود غياب ا وج ھيد آن، ب ردم ش شيده وھ رنجک

ن خويش را  سازمانھا واحزاب به اصطالح انقالبی وآزاديخواه تا با افشای عملکرد جنايتکارانۀ اشغالگران حد اقل دي

ا مقابل کشور ومردم آن ادا نمايند، مردم ج ا و آنج رده اينج ی ب اتو پ ۀ ن ه ماھيت تجاوز کاران انی  ب دک زم ان در ان ھ

  .مخالفت ھائی ھرچند کمرنگ به وجود آمد

شيده  شکر ک ر عراق ل دش ب اين مخالفت ھا زمانی به اوج خود رسيد که امپرياليزم جنايت گستر امريکا وشرکای جدي

اختند اری س ا ج ای خون را در آنج از حمل. دري د در آغ ر چن غال ھ ا، اش ه در آنج دودی شدت حمل ا ح راق ت ر ع ه ب

ام  ا تم ا ب دريغ آنھ اری ھای بي افغانستان را از لحاظ اھميت به عقب رانده بود ، مگر به يمن خيزش مردم ما وجان نث

ه  ان و من جمل ردم جھ غالگران م سيختۀ اش ام گ وحش لگ د ت د، و تزئي بدنامی ھائيکه مھر طالب بر آنھا وارد می نماي

ان کشور مردم کش ر حکمران ودن ب اد نم رفتن وانتق ا فاصله گ رده ب ور ھای مھاجم به عمق فاجعه بيشتر از پيش پی ب

د ر آمدن ويش ب ان خ ران گناھ دد جب شان در ص اوز .  ھاي ران تج از گ ام آغ ه تم يم ک ی بين ون م ا اکن اريخ ت از آن ت
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ائی از ننگ به رقيب حزبی ويا حريف انتخارا امپرياليستی يکی به دنبال ديگری جايش  ا دني باتی خالی نموده، خود ب

  . از بام تا شام نفرين و دشنام تاريخ و مردم را دريافت ميدارند

ه از  ده ون وش"در حاليکه د ر عرصۀ جھانی از آغاز گران جنگ بزرگ ويا کوچک ديگر اثری باقی نمان ری " ب خب

م از " شرودر"، نه از "بلير"است ونه ھم از  ه ھ ين" شيراک"ون ه ھم دادر ب ا زمام ه ت ا گرفت پانيه وايتالي  سان از اس

ادی " سرخور سرشان شده"نيپال، تجاوز بر افغانستان به اصطالح مردم  ان کشور ھای زي اط جھ صا نق است، در اق

اين کشور ) امريکای التين(از ضعف، مصروفيت و ناتوانی امپرياليزم سود جسته حتا در خانۀ امن امپرياليزم امريکا

  . می طلبندرا به مبارزه

اخته  ی ھدف س تجاوز بر افغانستان واشغال اين کشور، برای بار اول از تاريخ پيدايش ناتو آن پيمان را بی برنامه وب

ری يک مقا ا نضج گي ه ب ار وبا يقين کامل می توان ابراز داشت ک ل ک د اق وازات آن ح ه م ستان وب ی در افغان مت مل

ه تبليغی در کشور ھای غربی اين بی برنامگی ب ه بھان ه، يک يک از کشور ھای اشغالگر ب ه سراسيمگی تغيير يافت

د گذاشت ا خواھن ا تنھ ردم م دين . ھای مختلف افغانستان را ترک داده امريکا وانگليس را در مقابل طوفان خشم م و ب

  . سان بار ديگر افغانستان گورستان امپراتوری ھا خواھد گرديد

ان آنچه در باال آمد فقط نقطه گذاری ھائی صادی در سطح جھ  بود در زمينه مناسبات سياسی، در حاليکه اوضاع اقت

شيد . به خصوص شرکای جرم امپرياليزم اشغالگر امريکا، بد تر از آن است که بتوان آنرا طی يکی دو مقاله به قلم ک

الھ د از س ه غرب بع د ک ی ميدانن رين بحران ان سرمايه را بزرگت  ٣۵ و٣٠ای ھمين بس که بحران اقتصادی جديد جھ

ا . قرن گذشته از سر گذرانيده است د و از طرف ديگر ب سوز عمومی دوم انجامي بحرانيکه از جانبی به جنگ خانمان

ر داد ا را تغيي صر م ناخت ع اخص ش ک ش ی دموکراتي ات مل روزی انقالب ت در . پي غال و جناي د اش ين ھرچن ه يق ب

ين افغانستان ادامه يابد، اوضاع منطقه وجھان بيشتر از اين  ن ب ه در اي د ک د فکر نماي يچ کس نباي ر شده وھ ھم خرابت

ستان سرانجام . افغانستان تنھا کشوريست که ويران ميگردد ۀ جنگ وخونريزی در افغان ه ادام چه تاريخ نشان داده ک

ا  ی م ل وطن ه ضرب المث ه وانجاست ک اد"تا خانه متجاوزان نيز ادامه يافت اد زي م می رود، از زي م ک مصداق " از ک

  .لی بيابدعم

       ادامه دارد

 

 


