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  نگاھی به مفاھيم مداخله و تجاوز
 طيف ھای وسيعی از  افغانستان، کاربرد کلمات مداخله و تجاوز در بينربا آغاز لشکرکشی امريکا و ھمپيمانانش ب

بعضی ھا اين لشکرکشی را مداخله و برخی . افغانھا نظر به مواضع سياسی شان از ھر زمانی بيشتر ديده می شود

در » نقطۀ عطف«دانند، اما عدۀ ديگر با ھزار نيرنگ و حيله تالش دارند که اين لشکرکشی را  ھا آن را تجاوز می

که چه تفاوت ھای بين  اين. برای مردم ما به اثبات برسانند» یئس طالچان«تاريخ کشور ما ثابت ساخته و آن را 

در کشور ما » مبارزه عليه تروريزم«مداخله و تجاوز وجود دارد و آيا حضور نظامی امريکا و متحدانش زير نام 

بتوانيم اوضاع مداخله است يا تجاوز، الزم است تا تفاوت ھا و تمايزات اين دو مفھوم به بررسی گرفته شود تا بھتر 

  .سياسی افغانستان خود را به بررسی بگيريم

 اقتصادی خود، بر - ی گفته می شود که کشور مداخله گر با استفاده از نفوذ و قدرت سياسیيمداخله به حالت سياس

شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی يک کشور طوری تأثير بگذارد که فعاليت ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 

طور مثال کشور مداخله گر به منظور مھيا نمودن زمينۀ فروش . گی آن کشور بر وفق مرادش به پيش برودفرھن

محصوالت اقتصادی خود در کشور ديگر، توسط جاسوسان داخلی و خارجی اش، تالش می نمايد که وضعيت 

يا . خواه به فروش برسدبوع را طوری آماده نمايد که کاالھای اقتصادی آن کشور به قيمت دلتاقتصادی کشور م

خواھد در سياست خارجی کشوری که در آن مداخله نموده، به نفع  کشور مداخله گر با استفاده از جواسيس خود می

   .خود استفاده نمايد

 با آن. تواند زمينه را برای تجاوز فراھم نمايد در شرايط مداخله از نيروی نظامی استفاده نمی شود، اما مداخله می

جائی جاسوسان داخلی ه کشور مداخله گر با جاب. تواند آغازی برای تجاوز باشد له، تجاوز نيست ولی میکه مداخ

خود در چوکی ھای بلند دولتی، فرستادن مشاوران، متخصصين، استادان و ساير افراد و اشخاص در بخش ھای 

درجۀ مداخله فرق می کند، . عد نمايدمختلف جامعه نفوذ نموده و تالش دارد که از ھر طريقی زمينۀ مداخله را مسا

. ير وزراء نيز پيش بروديجائی يا تغه امکان دارد که در برخی از کشورھا اين مداخله بسيار حاد باشد و حتی تا جاب

  .اين حالت بستگی به وابستگی يک کشور به کشور مداخله گر دارد

 از امکانات نظامی و مالی اش بر کشور ديگر ی گفته می شود که يک کشور با استفادهياما تجاوز به حالت سياس

 ۀآشکارا يورش برده و دولت بر سر قدرت آن را سرنگون نموده و دولت دست نشانده و دلخواه خود را بر اريک
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می گويند » مداخلۀ بشر دوستانه«که برخی از تيوريسن ھای بورژوازی به اين حالت سياسی،  با آن. قدرت تکيه دھد

  .دانند، اما اين اقدام، تجاوز آشکار دانسته می شود مردم کشوری که بر آن تجاوز نموده، می» رمنياز مب«و آن را 

 ضد منافع خود ببيند، هکشور متجاوز تمامی بخش ھای جامعه را تحت کنترول خود گرفته و ھر نوع حرکتی را که ب

اقدام نظامی و يا غير نظامی در نطفه خاموش نموده و حرکت ھای مردمی را توسط دولت دست نشانده اش با 

در اين حالت تمامی حرکت ھای سياسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و ھنری دولت . سرکوب می نمايد

دست نشانده به اجازه و مشورۀ دولت متجاوز صورت گرفته و کوچکترين عملکرد دولت دست نشانده نيز زير ذره 

  .بين اشغالگران به بررسی گرفته می شود

 ءوزرا. اشغالگران قوای مقننه، قضائيه و اجرائيه را در اختيار داشته و بر عملکرد ھر سه قوه نظارت مستقيم دارند

جا می شوند؛ اردو، پوليس، امنيت، شبکه ھای مخابراتی، برق، ترافيک، امنيت، ه ن بر کنار يا جابابه اشارۀ متجاوز

شغالگران بوده و کوچکترين حرکت نيز زير کنترول آنان می معارف و ساير بخش ھای جامعه کامالً در کنترول ا

اشغالگران در وزارت خانه ھا، ادارات دولتی و غير دولتی به نام ھای مختلف مشاوران و جاسوسان خود را . باشد

   .جا می نماينده جاب

خابات، آزادی بيان، جامعۀ با تمام اين ھا اشغالگران تالش دارند که با استفاده از کلمات عوام پسند دموکراسی، انت

. مدنی، حقوق بشر، پلوراليزم سياسی، مطبوعات آزاد و غيره مردم را فريب داده تا به کنه اشغال و تجاوز پی نبرند

اشغالگران تالش دارند که مردم کشور مستعمرۀ خود را بيشتر از پيش مصروف زندگی و غم نان نمايند تا از افکار 

تعدادی از اشغالگران آله ھای دست خود را با القابی چون کانديد .  دوری گزينندسياسی و فعاليت ھای سياسی

اکادميسين، آگاه امور سياسی، کارشناس وغيره سر زبان ھا نموده تا چرنديات و الطائالت شان را از طريق رسانه 

  .ھای غير مردمی به خورد توده ھا داده تا بيشتر از پيش مردم را اغفال نمايند

ن که به ھدف تطبيق سياست ھای استعماری و اشغالگرانۀ خود بر يک کشور تجاوز می کنند، ھرگز به فکر امتجاوز

معدودی از ۀ رفاه، خوشبختی و سعادت مردم کشوری که بر آن تجاوز کرده نبوده، ھر روز وضعيت زندگی عد

اکثريت توده ھای زحمتکش به رسند، اما  ی میه ئجاسوسان و سرسپردگانش بھبود يافته و به زندگی ھای افسان

فاصلۀ طبقاتی در ھنگام اشغال بسيار وسيع شده و ھر روز . سوی نابودی، فقر، تباھی و فالکت کشيده می شوند

  . بيشتر و بيشتر می گرددءتفاوت ھای زندگی پولداران و فقرا

ھائی به نفع اشغال سر داده در زمان اشغال برخی از سرسپردگان با تبليغات وسيع رسانه ای و غير رسانه ای شعار

استفاده نمايند و برخی ھا اشغالگران را ھمکاران بين » چانس طالئی«می کنند که از اين " نصحيت"و مردم را 

  .المللی دانسته و از ھم صحبت شدن با آنان لذت می برند

، »ھانهخيرخوا«، »بشردوستانه«اشغالگران برای مھره ھای کليدی و جواسيس خود به خاطر کارھای 

تعدادی . جوايز و مدال می دھند تا از کارکردھای شان قدردانی صورت گيرد» دموکراسی«و تمثيل » دادخواھانه«

اشغالگران دريافت می کنند، در عين حال سنگ خدمت به توده از از کسانی که اين مدال ھا و جوايز استعماری را 

دال ھا و جوايز از سوی اشغالگران را توجيه تيوريک نموده و اينان دريافت م. ھا و مردم فقير را بر سينه می زنند

دانسته، با جبين گشاده اما سِر خم برای دريافت آنھا به سفارتخانه ھا » استفاده از تضاد ميان امپرياليست ھا«آن را 

اويه ھای اينان از دريافت جوايز و مدال ھای اشغالگران بيشتر از ديگران به وجد آمده و از ز. يورش می برند

» مزين«مختلف با رھبران متجاوزان عکس يادگاری می گيرند و ديوارھای دفاتر و پرورشگاه ھای شان را با آنھا 

 .  می سازند


