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  موسوی

  ٢٠١١اول دسمبر 

  

  

  ،افغانستان

   امريکا امپرياليزم جنايت گستر آشيل سياست خارجیۀپاشن
  

انکشائی، به يقين می توان نوشت، وقتی که با تمام جنگ طلبی ھای فردی و نياز ساختاری امپرياليسم به جنگ و جھ

، قاتل خلق ما و خلقھای منطقه، بوش جنايتکار در رأس امپرياليسم جنايت گستر امريکا ٢٠٠١به تاريخ ھفتم اکتوبر 

و شرکايش در سراسر جھان، فرمان حمله بر کشور ما را صادرکرد و دست به بزرگترين جنايت قرن حاضر يازيد، 

 و سالم ترين سلولھای مغز آن سفاک و مشاوران جنايتکارش نمی توانست، واقعيت ده سال بعد حتا در زنده ترين

  .افغانستان را حدس بزنند

آنھا که در ھمان مقطع تاريخ با سوار شدن بر احساسات ترحم آميز مردم ناآگاه سراسر جھان ناشی از حوادث 

ين و مدھشترين ارتشی که تا اکنون تاريخ به خود ديده  سپتمبر و با تکيه بر پيشرفته ترين، مجھزتر١١خودساختۀ 

است، فکر می کردند افغانستان جنگ زده، ويران، گرسنه، متنفر از استبداد اسالم سياسی در مجموع و به صورت 

اخص طالبی و شريعت غرای آنھا، مردم متفرق، ھمسايه ھای طماع و سازشکارو عدم موجوديت ستاد ھای 

نده و متعھد، کمترين توان مقابله با چنان سپاه و ارتش تا به دندان مسلح را نخواھد داشت و مبارزاتی آگاه، رزم

ضمن آن که افغانستان را فتح شده و نابود تصور می نمودند، فکر سفره ھای چربتر بعدی، اشتھای سيری ناپذير 

 انواع و اقسام اسلحه ھای به اصطالح امپرياليسم را ھر لحظه تحريک بيشتر می نمود و می کوشيدند تا با استفاده از

ساخته خاک آن را به توبره کشند، سخت تالش نمودند تا " توره بوره"متعارف و غير متعارف، از تمام افغانستان 

  .جديدی ساخته به حيث فعال مايشاء ھر آنچه را خود می خواھند رقم زنند" پانامای"مگراز افغانستان ھم 

نضجگيری يک مقاومت ضد امريکائی آنھم در رشد و حدس بزنند، پيدايش، توانستند می به يقين تنھا چيزی را که ن

مقاومتی که صرفنظر از ابعاد و شاخه ھای .  جھت بر افغانستان آتش و خون می باريد، بود۶شرايطی که از 
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 می توانند گوناگون، اھداف و دورنماھائی حتا متضادی که برای خود، جامعه و کشور می خواھند، در يک نکته

  .چنان در موقعيتی قرار گيرند که ھمه و بدون استثناء، ماشين جنگی امپرياليسم را زمينگير بسازند

 و حتا بی پرده از ندامپرياليسم جنايت گستر امريکا و شرکاء به دنبال آن که در آغاز خود را سخت موفق می دانست

ی نمودند، با گذشت زمان و قدم به قدم ضمن آن که تصاحب منحصر به فرد کشور ما اينجا و آنجا ياددھانی م

 سرباز که در آغاز ھمان تعداد را برای ختم ٢۵٠٠ستراتيژی ھای نظامی شان را در قبال کشورما تغيير دادند و از 

 ھزار مزدور ديگر در لباس غير نظامی ١٠٠و بيش از   ھزار سرباز١۵٠غايلۀ افغانستان کافی می دانستند، به 

را برجسته ساختند، به ناگزير در اين باتالق چنان فرو رفتند که برای اجتناب از غرق شدن و به مانند حضور خود 

قدرت رقيب در اين گورستان تاريخی متجاوزان مدفون شدن، شروع کردند به باج دھی به ھمسايه ھای دور و 

  .نزديک افغانستان

ردمی شمال افريقا، به دنباله روی از قدرت ھای رقيب اگر از يک سو، آنھا مجبور شدند تا در قبال خيزش ھای م

 فرماندھی فرانسه، انگليس و ساير قدرت ھای ه يک سال قبل از آن که امريکا ب- امپرياليستی گردن بگذارند

 و -بدان اشاره نموده بودم" ای. آی. سی" اين قلم ضمن يکی از بخش ھای مقالۀ تسليم شودامپرياليزم قاره در ليبيا 

 بودند تا به زياده خواھی ز فدا نمايند، از طرف ديگر مجبورورچشمی ھائی مانند حسنی مبارک و بن علی را نيحتا ن

ھای کشور ھای منطقه و ھمسايه نيز بی توجه نمانده در حد امکان، به حساب مرغ نگرفته، از قبل سھم نقد برای 

  .دنآنھا نيز بپرداز

  :کشور و باجدھی ھای امريکا برای آنھا نام برد ۵در اين ميان می توان به صورت مشخص از 

  .پاکستان، ايران، روسيه، چين و ھند

زياده خواھی  خالف ھند و چين که به سھم ھای معينی از اين جسم پربار و بيدفاع قناعت کرده اند و در مقطع کنونی

ز از موجوديت امريکا در منطقه را به نفع خود نديده آن را برای فردا ھا گذاشته اند و جمھوری اسالمی ايران ني

احزابی از ) امريکای التين(خانۀ خلوت امريکادر قدرتش در داخل، چيزی نمانده تا ھای سود برده ضمن تحکيم پايه 

قماش حزب وحدت را سازماندھی نمايد و قادر شده است با بذل پول بيشتر تمام محاصره ھای شورای امنيت به 

جنگ و ادامۀ آن در افغانستان دور زده، تمام !!  امريکا و اروپائی را از برکتاصطالح سازمان ملل و کشور ھای

ق مرفوع سازد، دو کشور ديگر يعنی پاکستان و روسيه سخت درتالش ينيازمندی ھای تخنيکی اش را از ھمين طر

و آن ديگری نيز اند تا يکی از نو دوران حاکميت خلق و پرچم و شورای نظار را منتھا با شکل ديگری قايم نمايد 

بدون وقفه می کوشد تا دوران حاکميت طالب را بر افغانستان حيات مجدد بخشيده برای بارديگر و چه بسا برای بار 

  .آخر افغانستان و يا بخشی از آن را پنجمين صوبۀ خويش قيد جغرافيای جھان بنمايد

 گير ساخته و آن را به پاشنۀ آشيل سياست آنچه امريکا را در رقابت با ھمسايگان دور و نزديک افغانستان زمين

 و حماسه سازيھای پيھم دراشغالگر ستيزی، ماخارجی آن کشور مبدل نموده است، گذشته از مقاومت شجاعانۀ مردم 

موقعيت جغرافيائی محاط به خشکه که زمانی ھمه از آن شکايت داشته و . موقعيت جغرافيائی اين کشور نيزمی باشد

به مثابۀ يکی از عوامل عقب ماندگی و فقر کشور و مردم آن به شمار می رفت، اينک خود در در ھمه جا از آن 

مقابله با اشغالگران، به عاملی مثبتی تغيير يافته، نه تنھا اشغالگران را نمی گذارد تابدون دغدغۀ خاطر به استقرار و 

 را وادار می سازد تا برای زنده ماندن و استحکام حاکميت استعماری شان در افغانستان مشغول باشند، بلکه آنھا

  .رسيدن به حداقل ھای ستراتيژيک شان به ساير کشور ھا باج نيز بدھند
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ر تمام مدت آغازين به مثابۀ يک متحد قابل اعتبار يعنی وقتی جنگ در افغانستان شدت يافت، از آنجائی که پاکستان د

در خدمت به امپرياليزم عمل می نمود، ناتو و در رأس آن امپرياليزم جنايت گستر امريکا می توانست تمام اکماالت 

و اين درست ھمان . نظامی خويش را در ساحۀ جنگی و چه ھم خارج آن، از ھمان طريق انجام دھد - لوژيستيک

امريکا می خواست، جسم پر بار افغانستان را با انداختن چندرغازی برای پاکستان، به تنھائی ببلعد؛ زمانيست که 

 جرأت می توان نوشت برای بيش از ربع همگر سير حوادث با بروز و رشد درگيری ھا در جنوب ديورند، که ب

مه روزه پاکستان را بيشتر از بود، و ھ." ب. ج. ک"قرن، ساحۀ نفوذ استخباراتی شوروی سابق و سازمان جھنمی

چه با . پيش به ميدان جنگ نزديک می ساخت، اولين اثر خود را در برنامۀ جھانکشايانۀ امپرياليزم به جا گذاشت

تشديد جنگھا و خصومت ھا، به يک باره راه ھای اکماالتی ناتو، به خطر مواجه شده آنھا را مقابل واقعيت تلخ و 

ان نمی تواند بيش از آن حيثيت يک متحد استوار و با ثبات ستراتيژيک را برای آنھا دردناکی قرار داد که پاکست

  .داشته باشد

 اين مشکل کوشيدند، تا از يک طرف امکانات بديل  درکِ غازِ آدر امپرياليزم جنايت گستر امريکا ناتو و در رأس آن 

ستان رويدست گيرند، در اين زمان  قرار دھند و از طرف ديگر تشبث ھای مشخصی ھم در پاکهرا مورد مطالع

يک سو روسيه، حريف ديرينۀ امپرياليزم امريکا، با عشوه ھای خاصی خود را به مثابۀ بديل قابل در است که 

اطمينان نشان داد و از طرف ديگر با تغيير حاکميت سياسی  در پاکستان، غرب خواست تا از حوادث پيشی گرفته 

  .خويش غلبه نمايدنظامی  –لوژستيک اکماالتی  بر مشکالت

ماده شده است، نمی آاين که غرب می دانست و يا نمی دانست که اين ھمان داميست که از جانب قدرت رقيب برايش 

توانم با قاطعيت در موردش حکم نمايم؛ مگر يک نکته را به مثابۀ يک حقيقت مسلم نمی توان انکار نمود که از آن 

چه به .  ميدان بودن ناتو و در رأس امپرياليزم امريکا در افغانستان خاتمه يافته استتاريخ به بعد دوران تنھا بازيگر

خود نيازمندی بيشتر پيدا می نمايد، به ھمان اندازه نا آرامی ھا  نظامی  - لوژيستيک موازات آن که غرب به اکماالت 

  .فع نمی گردددر پاکستان نيز شدت يافته و خطر مشکالت اکماالتی، يک آن از باالی ناتو ر

خدماتش را پيشکش  اين خطر و درک نيازمنديھای بيشتر ناتو، روسيه را که در آغاز خود با ھزاران عشوه و ناز

می نمود، به تغيير موضع قبلی اش کشانيده، سيمای واقعی تمام آن دلربائی ھا را که از ورای ھمکاری به اصطالح 

واقعيتی که ديگر روسيه حاضر نبود با چندر غازی از . ساخت آشکار ، غرب داده بوددبه خور" انیھجامعۀ ج"

  .ئی ھايش را در خدمت ناتو قرار دھداھمان نوعی که نظاميان پاکستان بدان دلخوش بودند، قناعت نموده و تمام توان

 ط افغانستان، به بن بست موقعيت ستراتيژيک افغانستان و محاۀاينجاست که سياست خارجی امريکا در قبال قضي

ھر راھی را که جھت نجات از اين بن بست انتخاب نمايد، فقط می تواند پايش را ھر بودن آن به خشکه آويزان مانده 

  .چه بيشتر بدين باتالق فرو ببرد

  :به صورت مثال

  :برای افغانستان به نقش اکماالتی پاکستان به مانند سابق تکيه نمايد بايد بکوشد تا ھرگاه خواسته باشد

 عشوه گری ھای .ستان را در تعيين زعامت و ادارۀ افغانستان بيشتر از آن که در تصور دارد، بپذيرد سھم پاک-

ن می دھد، ھمه می توانند در اخيری را که پاکستان به ارتباط امتناع از شرکت در کنفرانس بن دوم از خود نشا

  . ھمين ھدف قرار داشته باشندخدمت

  . تزريق نمايدلآنجا با پول مشخص می گردد ھرچه بيشتر و باز ھم بيشتر پو به پاکستانی که تمام ارزش ھا در -
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 چيزی که ضرب – .کوتاه نمايدبه منظور خوشنودی پاکستان  دست ھندوستان را  از دخالت در قضايای افغانستان -

  .المثل آتش زدن پوستين را به خاطر چند شبش تداعی می نمايد

رياليزم جنايت گستر امريکا به مثابۀ باشۀ دست آموز، صرف برای رفع  و سرانجام ناتو و در رأس آن امپ-

  .آزمنديھای نظاميان پاکستان به پرواز آيد و بس

  :در غير آن امريکا چارۀ ديگری ندارد جز اين که

 از خير پاکستان گذشته، ھرچه بيشتر بخواھد مشکالت خويش را از طريق روسيه حل نمايد و اين ھمان دام -

چه وقتی . تا سقوط به بی نھايت می کشاندرا  امپرياليزم جنايت گستر امريکا آنت که ناتو و در رأس خطرناکيس

  .آزمندی ھای پاکستان را نھايتی نباشد مسلم است که اشتھای سيری ناپذير خرس گرسنه را نيز نمی تواند نھايتی باشد

ستان و محاط بودن آن به خشکه، جنگ را در  شکستاندن محاصرۀ افغانجوئی جديدی زده به خاطر دست به ماجرا-

نکته ای که نبايد يک لحظه ھم از محاسبات . به آبھای آزاد بکشايدرا پاکستان گسترش داده با زور سالح راه خويش 

منطقه ئی سياست ھای امريکا آن را بعيد دانست؛ چه تجربۀ جنوب شرق آسيا به وضاحت نشان داده است که 

ر امريکا، قبل از قبول شکست و به مثابۀ آخرين تالش بحران را به کشور ھای ھمسايه امپرياليزم جنايت گست

  .گسترش می دھد

  :ل نمايد و آنھم بابخواھد برای ھميشه با ايران حل خود را  روسيه و پاکستان، مشک با فراموش کردن نقش-

ازع آنھا را در داخل ايران تضمين  به خواستھای رژيم آخندی در منطقه تمکين نموده ضمن آن که حاکميت بالمن-

چيزی که شايد بنا بر طبع لئيم آخند ھا در ايران کم خرچ .  خليج قايل شوندۀمی نمايند، سھمی ھم برای شان در منطق

  .تر از ھمه به نظر آيد

نيدن رژيم  و جناياتش باز ھم افزوده زير ھزاران بھانه، بر ايران حمله و با به زير کشا به ماجراجوئی ھای نظامی-

چيزی که  در نھايت بازھم مشکل ديگری بر . آخندی، راه اکماالتی خويش به افغانستان را از آن طريق مساعد نمايند

مشکالت ناتو  و در رأس آن امپرياليزم جنايت گستر امريکا افزوده قربانيان آن به ده ھا ميليون انسان باال خواھد 

  .رفت

  .پی گيريمر فرصت ديگری  بحث را بتوانيم د که به اميد آن

  

 

  


