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 :تاىـت( افغاًسـت )هائَئیسـیسسب کوًَـبیاًیۀ ح
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 گیریم: ررسی میاین مسایل را مختصراً به ب

 

 اٍقات خرٍج قَا از افغاًستاى تقسینلغَ 

دهی به  ها و شکل های امریکایی و متحدینش بر افؽانستان، اشؽال کشور توسط آن از زمان شروع تجاوز امپریالیست
حضور قوای اشؽالگر امپریالیستی رژیم دست نشانده در افؽانستان تا آخر ریاست جمهوری جورج بوش در امریکا، 

حضور قوای اشؽالگر امپریالیستی امریکا در کشور، به تدریج افزایش یافت. اما علیرؼم  در افؽانستان و مشخصاً 
 طور روزافزون در حال گسترش بود. ها افزایش یافته و به گر، مقاومت جنگی علیه آن این افزایش قوای اشؽال

های انتخاباتی او مبنی بر خاتمه بخشیدن  با شروع ریاست جمهوری بارک اوباما در امریکا، به تأسی از وعده
را  "از افؽانستان کاخ سفید "استراتژی خروجمؤفقانه به جنگ افؽانستان و خروج قوای امریکایی از افؽانستان، 

ع قوای اشؽالگر امپریالیستی و مشخصاً وسیدر واقع روپوشی روی افزایش  آن "استراتژی"مطرح کرد. اما 
جا با مجموع قوای  بود که یک 2009صد هزار نفر در سال  افزایش قوای اشؽالگر امریکایی در کشور تا مرز یک

  گر متحدین امریکا در "ناتو" و بیرون از آن تا یکصد و پنجاه هزار نفر رسید.  اشؽال

بر این فرضیۀ نظامی بود که این قوای امپریالیستی اشؽالگر یکصد و ظاهراً مبتنی  "از افؽانستان "استراتژی خروج
گر و رژیم  مقاومت جنگی علیه قوای اشؽال 2012پنجاه هزار نفری قادر خواهد بود در ظرؾ سه سال یعنی تا سال 
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لگر نشانده را کامالً سرکوب نماید و یا تا آن حدی آن را تضعیؾ نماید که زمینه برای خروج قوای اشؽا دست
گر  متحدینش از افؽانستان مساعد گردد. طبق این استراتژی قرار بود خروج تدریجی قوای اشؽال امریکایی و

قسمت اعظم این قوا از  2014شروع گردد و تا آخر سال  2012امپریالیستی امریکا از افؽانستان در اواخر 

از افؽانستان خارج  2016عنی تا آخر سال تا دوسال دیگر یباید مانده نیز  افؽانستان بیرون رود. قوای باقی

تان ـانسـسفارت امریکا در افؽ عنوان قوای امنیتی زار نفر قوای امریکایی بهند و در ختم این سال فقط یک هیدگرد می
 ند.دمان باقی می

ر در ترین جنگ امریکا در خارج از آن کشو و توأم با طرح این ادعای دروؼین که طوالنی طبق این تقسیم اوقات 
از افؽانستان بیرون   2014های امریکایی تا آخر سال  قسمت اعظم قوای اشؽالگر امپریالیست حال تمام شدن است،

. اما واقعیت مسلم و روشن این بود که جنگ امپریالیستی امریکا در افؽانستان پایان نیافته بود. رفتند
با رژیم دست نشانده را نهایی سازند، رسماً در افؽانستان های امریکایی تالش داشتند که قرارداد امنیتی  امپریالیست

دست آورند و حضور دراز مدت قوای شان را در افؽانستان گویا قانونی  های نظامی استراتژیک دراز مدت به گاه پای
نشد و آورده این آرزو بر سازند. اما به دالیل مختلؾ، که درینجا لزومی ندارد در مورد آن به تفصیل صحبت نماییم،

خاطر تشدید جنگ در  چنان به نشانده با امضای آن موافقه نکرد. به این دلیل و هم رئیس جمهور رژیم دست
صورت دقیق مورد اجرا قرار نگرفت.  ماندۀ امریکایی از افؽانستان به افؽانستان، تقسیم اوقات خروج قوای باقی

خواه و  مخالفت تعداد زیادی از سناتوران جمهوریبرعالوه در ایام آخر ریاست جمهوری بارک اوبا در امریکا، 
جنراالن ارتش امریکا با تعیین تقسیم اوقات برای خروج قوای اشؽالگر امریکایی  از افؽانستان واضح و روشن بود 

 ماندۀ" امریکایی از افؽانستان در آن وقت به حالت تعلیق قرار گرفته بود. و بنا به این دلیل نیز خروج قوای "باقی

صورت "حکومت  که دوران حاکمیت شاه شجاع سوم )حامد کرزی( به پایان رسید و رژیم دست نشانده به س از آنپ
یابی به ارگ و کاخ سپیدار "قرار داد  در همان اولین اوقات راهرژیم وحدت ملی" بر اریکۀ قدرت پوشالی تکیه زد، 

گذشته  "های"قرار داد امنیتی" با "قرار داد شباهت اینگران امپریالیست امریکایی را امضا نمود.  امنیتی" با اشؽال
های واضح است که گویی از "قرار داد" چنان روشن و میان امیران دست نشانده در کابل و استعمار انگلیس آن

 مذکور نسخه برداری شده باشد.

ه واضحاً نشان داد که نشاند گران امپریالیست امریکایی و رژیم دست امضای این "قرار داد امنیتی" میان اشؽال
های امریکایی در پی  که امپریالیست چه و آن تهی بود فقط یک عبارت میان"استراتژی خروج" اوباما از افؽانستان 

در افؽانستان بود و هست. در واقع  کامل از افؽانستان بلکه حضور درازمدتآن بودند و هستند، نه خروج 
گران امپریالیست امریکایی بر مبنای یک محاسبۀ دراز مدت استراتژیک منطقه یی و جهانی به افؽانستان آمده  اشؽال

اند و نه بر مبنای محاسبات تاکتیکی کوتاه مدت و زودگذر. به همین جهت ما از همان ابتدای تجاوز و اشؽالگری 
گران امریکایی به زودی از افؽانستان رفتنی نیستند و ما باید برای  پیوسته گفته ایم که اشؽال امپریالیستی تا حال

گران  برد یک مبارزه و مقاومت همه جانبه بر محور جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشؽال پیش
          مادگی داشته باشیم.  آنشاندۀ شان  امپریالیست و خاینین ملی دست

ترین جزء استراتژی جدید امریکا در  ین لؽو تقسیم اوقات خروج قوای امریکایی از افؽانستان، که گویا مهمبنابر
سازد، یک عبارت میان تهی است. در واقع چنین تقسیم اوقاتی تا حال وجود نداشته است. این لؽو  افؽانستان را می

مدت تراتژیک درازد بر نیت و نقشۀ استواند اعتراؾ آشکاری باش لفظی تقسیم اوقات خروج قوا فقط می
چه درین میان تازگی دارد  آنگر شان در افؽانستان.  های امریکایی مبنی بر حضور دراز مدت قوای اشؽال امپریالیست

که ممکن است نیروهای شان مثل مورد جاپان و کوریای جنوبی در  کنند ها آشکارا ابراز می این است که اکنون آن
     سال باقی بمانند. ها افؽانستان نیز ده

 گر اهریکایی در افغاًستاى افسایص قَای اضغال

در را گر امریکایی از افؽانستان  نه تنها لؽو تقسیم اوقات خروج قوای اشؽال "استراتژی جدید امریکا در افؽانستان"
هزار نفری قوا  افزایش سهگردد. در حال حاضر یک  افزایش قوای مذکور در کشور را نیز شامل می بر دارد، بلکه

تر قوا در آینده نیز باز است و در صورت ضرورت عملی خواهد  در نظر گرفته شده است. اما راه برای افزایش بیش
گر امریکایی در  در واقع استراتژی افزایش قوای اشؽال "استراتژی جدید امریکا در افؽانستان"بنابرین شد. 
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ود و ثؽور افزایش قوا نیز معین و مشخص نگردیده و هیچ محدودیتی برای آن افؽانستان است. در این استراتژی حد
 در نظر گرفته نشده است. 

از لحاظ عینی دچار  های امریکایی در افؽانستان اما واقعیت این است که امکان افزایش قوای امپریالیست
 های شدید اقتصادی، نظامی و سیاسی است. محدودیت

، مجموع قوای اشؽالگر در زمان ریاست جمهوری اوباما "از افؽانستان تژی خروجمانی که در چوکات "استراز
صد  کشی امریکا بر افؽانستان به یکردید، مخارج ساالنۀ اقتصادی لشکرصد هزار نفر گ یکدر افؽانستان امریکایی 

تی اگر طبق نرخ آن سال. ازین جهت ح میلیارد دالر رسید، یعنی یک میلیون دالر برای هر نظامی امریکایی در یک
در افؽانستان، به معنای افزایش به قوای امریکایی موجود یک نظامی امریکایی  عالوه شدنزمان محاسبه کنیم، 

 یک میلیون دالر در مصارؾ نظامی امریکا در افؽانستان است. 

ر ـارد دالـیـلـیـم هـای سـنـعـه مـن، از لحاظ اقتصادی بهزار نفر قوای تازه نفس امریکایی به افؽانستا مثالً اعزام سه
 دولت امریکاتمام مصارفی است که  تر از سال است و این رقم کمی کم مصارؾ اضافی نظامی برای امریکا در یک

به  پردازد. میدر افؽانستان نشانده  رژیم دستقوای نظامی پوشالی چند صدهزار نفری ساالنۀ برای تأمین مصارؾ 
ظامی امریکایی در افؽانستان برابر با مصارؾ اقتصادی صد نظامی اردوی این ترتیب مصارؾ اقتصادی یک ن
آور  طبق این محاسبه، کل بودجۀ نظامی ساالنۀ دولت امریکا که رقم سرسامپوشالی رژیم دست نشانده است. 

صد هزار  گرانۀ هفت صد میلیارد دالر است، فقط برای تأمین مصارؾ یک لشکر کشی تجاوزکارانه و اشؽال هفت
 تر از آن.  کند و نه بیش شرایط افؽانستان در خارج از امریکا کفایت میبه نفری در شرایطی شبیه 

می توسط خود منابع امریکایی به عمل آمده بود، مجموع مصارؾ نظا 2014محاسباتی که در اواخر سال طبق 

بود. در واقع یکی شده تخمین زده   ) دو تریلیون دالر (تر از دوهزار میلیارد دالر  بیش امریکا در عراق و افؽانستان
از عوامل نسبتاً مهمی که باعث گردید بحران اقتصادی چند سال قبل دامن امریکا را بگیرد و سپس به تمامی 
کشورهای امپریالیستی خورد و بزرگ ؼربی و به یک معنی به تمام جهان سرایت نماید، همین مصارؾ نظامی 

 گرانه اش بر افؽانستان و عراق بود.  های تجاوزکارانه و اشؽال ر لشکرکشیهنگفت امریکا د

مصارؾ افزایش بسیار  قادر نیست دهد که حتی ابرقدرت امپریالیستی ای مثل ایاالت متحدۀ امریکا این نشان می
ی امریکا، توان گفت که در وضعیت اقتصادی کنون در افؽانستان را متقبل گردد. حتی میگرش  وسیع قوای اشؽال

گرانۀ دیگری مثل جنگ عراق را متقبل گردد  دولت امریکا قادر نیست مصارؾ یک لشکرکشی تجاوزکارانه و اشؽال
صد هزار نفر افزایش دهد. این محدودیت صرفاً با وضعیت اقتصادی  گرش در افؽانستان را تا یک یا مثالً قوای اشؽال

که  ست، کما اینامریکا در افؽانستان نیز مرتبط ای متحدین خود امریکا مرتبط نیست، بلکه با وضعیت اقتصاد
رود که دیگر، حداقل در کوتاه  تعدادی از متحدین امریکا در افؽانستان، از میدان جنگ پا پس کشیده اند و گمان نمی

 میدان داخل گردند.    این مدت، دوباره به 

ان از لحاظ تعداد نفرات نیز ناممکن یا حداقل نهایت گر امریکایی در افؽانست افزایش وسیع نیروهای نظامی اشؽال
گاه  صد و پنجاه پای تر از یک تر از پنجاه کشور جهان و در بیش مشکل است. هم اکنون ایاالت متحدۀ امریکا در بیش

های زیادی از  دارد، به نحوی که قسمتگرانه  نظامی استراتژیک در خارج از امریکا حضور تجاوزکارانه و اشؽال
تر آن در داخل آن کشور مستقر است. در واقع ارتش امپریالیستی  تش امریکا در خارج از آن کشور و قسمت کمار

های گذشته و کنونی جهان  چنان در سطح وسیع در جهان پراگنده است که در تاریخ نظامی امپراتوری امریکا آن
تواند از هیچ بخشی  است که ارتش امریکا نمیسابقه است. وضعیت خود امریکا و جهان قسمی  سابقه یا حداقل کم بی

های معینی از نیروهای  تواند بخش نظر نماید، بلکه فقط می های نظامی استراتژیک خود در جهان صرؾ گاه از پای
تواند کافی باشد و برعالوه  معموالً نمیجا نماید، که  هوبیش در جاهای دیگر جاب های مذکور را کم گاه موجود در پای

 خالی از خطر باشد. اندتو نمی

گرانۀ  چنان در زمان حضور اشؽال گرانۀ امریکا باالی عراق، و هم کشی تجاوزکارانه و اشؽاللشکردر طور مثال  به
از های امریکایی مجبور گردیدند که عالوه  امپریالیست امریکایی در افؽانستان،گر  صد هزار نفری قوای اشؽال یک

های ارتش امریکا در داخل امریکا و در خارج از امریکاّ بخشی از نیروهای احتیاط  گاه های نظامی از پای"نفرکشی"
های  گاه در هر دو مورد خالهای قسمی نظامی هم در داخل امریکا و هم در پای. ارتش امریکا را نیز احضار نمایند

 وجود آمد. نظامی امریکا در خارج از آن کشور به
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های نظامی امریکا در افؽانستان از لحاظ سیاسی نیز شدیداً دچار محدودیت است. در حال حاضر، افزایش وسیع نیرو
دلیل همین  در واقع بهمخالفت وسیع سیاسی علیه دولت تحت رهبری ترامپ در امریکا است. ها  یکی ازین محدودیت

و فیصلۀ  "افؽانستانامریکا در  گیری در مورد "استراتِژی جدید یمدولت امریکا بود که تصممحدودیت سیاسی شدید 
م گیری و فیصلۀ نهایی قرار گرفت و اعال نهایی در مورد آن چندین ماه طول کشید و وقتی هم که مورد تصمیم

مین دلیل است که به ه تر. برعالوه منظور گردید و نه بیشهزار نفری قوا در آن  گردید، فقط یک افزایش فوری سه
 عملی نگردیده است.  هزار نفری قوا نیز تا حالاین افزایش سه 

مشخصاً افزایش وسیع نیروهای نظامی امریکا در افؽانستان باعث افزایش وسیع تلفات نیروهای امریکایی و 
تواند باعث افزایش جدی مخالفت  گردد و هر دو مورد می ها در افؽانستان می افزایش وسیع مصارؾ نظامی امریکایی

 سیاسی علیه دولت تحت رهبری ترامپ گردد.

ود، از ـه خـیـلـریکا عـی در امـیاسـدر واقع دولت تحت رهبری ترامپ در امریکا از لحاظ موجودیت مخالفت وسیع س
های وسیع بردارد، بلکه در  های خود گام تواند برای اجرای برنامه جهات سیاسی بسیاری دچار محدودیت است و نمی

  تر مخالفت مذکور نگردد. یق بیشنماید تا باعث توسعه و تعم هر موردی با احتیاط عمل می

محدودیت سیاسی شدید دولت امریکا در افزایش نیروهای اشؽالگر امریکایی در افؽانستان، مربوط به متحدین 
جانب با بیرون رفتن  کار آمدن دولت ترامپ در امریکا، اگر از یک روی نیز هست.امپریالیست امریکا در افؽانستان 

چنان دوری نسبتاً  تر فرانسه از امریکا و هم زمان گردید، از جانب دیگر باعث دوری بیش همبرتانیه از اتحادیۀ اروپا 
زم یعبارت دیگر تضاد امپریالیزم امریکا با امپریالیزم فرانسه و امپریال بهقابل توجه جرمنی از امریکا گردید. 

ه و به این اعتبار تر گردید بیش ،، که دو قدرت امپریالیستی اصلی و هژمونیست در اتحادیۀ اروپا هستندجرمنی
  .های شامل در اتحادیۀ اروپا گردیده است های امریکایی و امپریالیست باعث تشدید تضاد میان امپریالیست

در مورد جنگ افؽانستان همیشه این بوده و خواهد بود که  های امریکایی سیاست امپریالیستعلیرؼم این مسایل، 
 ها بسپارند. "هایی را به آن "مسئولیتد و نخود در ناتو را نیز در این جنگ شامل سازهای امپریالیستی متحد  قدرت

جهت ناگزیر اند کامالً خودسرانه و بدون مشوره با آن متحدین خود در مورد افزایش قوا در  بنابرین از یک
ایش قوای متحدین امریکا در افؽانستان تصمیم نگیرند، زیرا که میزان افزایش قوای امریکا در افؽانستان، میزان افز

های مذکور را نیز در نظر  های سیاسی قدرت ها محدودیت سازد و الزم است که امریکایی افؽانستان را نیز روشن می
رسمی، در حال حاضر مجموعاً پانزده هزار نفر قوای امریکایی و سایر کشورهای  طبق احصائیه هایداشته باشند. 

ر اشؽالگرانه دارند که یازده هزار نفر آن مربوط به امریکا و چهار هزار نفر آن عضو "ناتو" در افؽانستان حضو
این احتمال وجود دارد که افزایش سه هزار نفری قوای امریکا در مربوط به سایر کشورهای عضو "ناتو" هستند. 

. به این ترتیب افؽانستان، افزایش دو هزار نفری قوای کشورهای دیگر عضو "ناتو" را به دنبال داشته باشد
  گر امپریالیستی در کشور به بیست هزار نفر خواهد رسید.  مجموع قوای اشؽال

تالش  ،گرش در افؽانستان جنبۀ دیگری از محدودیت سیاسی شدید دولت امریکا در افزایش وسیع نیروهای اشؽال
لیزم امریکا با امپریالیزم روسیه و االمپریالیستی امپریا تر تضادهای بین برای جلوگیری از تشدید بیشدولت امریکا 

پیوسته توسعه و تعمیق یافته و ابعاد خطرناکی گرفته ذشته که در طی چند سال گ سوسیال امپریالیزم چین است
قوای افزایش وسیع واضح است که های توسعه و تعمیق تضاد مذکور است و  افؽانستان یکی از عرصه است.
یی و جهانی روبرو خواهد  منطقهبزرگ تر این دو قدرت  های جدی امریکایی در افؽانستان با عکس العملگر  اشؽال
 شد.  

 ّای َّایی تَسط قَای َّایی اهریکا در افغاًستاى تطذیذ عولیات

 گر امریکایی، در افؽانستان خیلی گر امپریالیستی، مشخصاً برتری هوایی قوای اشؽال برتری هوایی قوای اشؽال
، یک قوای هوایی ضعیؾ ها و آموزش دیدۀ آن نیرومندواضح و روشن است. در مقابل قوای هوایی مجهز، مدرن، 

 و یک سیستم دفاع هوایی حداقل نیز وجود ندارد. 

یک تعداد ها با  امریکاییتوان گفت که ازین لحاظ حتی قوای هوایی رژیم دست نشانده، که به تازگی توسط  می
    رقیب است. بیدر افؽانستان مانده از جنگ جهانی دوم "مجهز" گردیده است،  طیارات جنگی باقی
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های هوایی منظور گردیده و از چندی به این طرؾ  تشدید دوبرابر عملیات "در افؽانستان ستراتژی جدید امریکادر "ا
ماه گذشته توسط قوای هوایی امریکا در  نههای هوایی  عمالً آؼاز گردیده است. مثالً تنها در جریان عملیات

های  افؽانستان در حدود دو هزار بمب پرتاب گردیده است. واضحاً باید اذعان نمود که این تشدید دوبرابر عملیات
مراکز چند والیت از قبیل هلمند، ارزگان، قندوز، پکتیکا، دیگر تأثیرات فوری داشته و باعث شده است که هوایی 

 ریاب و ؼیره در فصل جنگ امسال حداقل مورد تهدید فوری قرار نداشته باشند. فراه، سرپل، فا

گر امپریالیستی، مشخصاً قوای هوایی امریکا در  های هوایی قوای اشؽال در واقع هدؾ اصلی تشدید دو برابر عملیات
کز مراگردد  باعث میوسیع نظامی علیه خودشان و رژیم پوشالی که افؽانستان، در قدم اول این است که از تجمع 

د، نصورت وسیع و برای مدت طوالنی مسدود گرد ها به راه والیات مورد تهدید فوری قرار بگیرند و یا بزرگ
      جلوگیری نماید.

 وای ـات قـفـلـش تـزایـباعث اف امریکاییگر  اشؽالهوایی قوای نستان توسط در افؽا هواییهای  تشدید دوبرابر عملیات

ران ـگ ؽالـمحوری "مخالفین مسلح" اشنظامی های  که امکان مورد آماج قرار گرفتن چهره گردد، در حالی مذکور نمی
 سازد. امپریالیست و رژیم دست نشانده را دوبرابر بیشتر می

وای ـی قـای هوایـه از طریق تشدید دوبرابر عملیات در هر حال نه جلوگیری از تجمع وسیع نظامی "مخالفین مسلح"
های نظامی محوری  ها گردد و نه مورد آماج قرار گرفتن چهره تواند باعث شکست قطعی آن گر امپریالیستی می اشؽال

مستلزم استفادۀ وسیع از نیروهای زمینی و تصرؾ قطعی . شکست قطعی وارد کردن بر "مخالفن مسلح" ها آن
گر و رژیم دست نشانده،  های اشؽال امپریالیستمناطق تحت کنترل شان است و چون اجرای چنین برنامه ای توسط 

حداقل فعالً، مقدور نیست، کل "استراتژی جدید" امریکا در افؽانستان حکم یک استراتژی جنگی فشاری برای وادار 
خود  فعلی( به سازش با اشؽالگران امپریالیست و رژیم پوشالی را به ترین نیروی مخالؾ مسلح کردن طالبان )بزرگ

 نه یک استراتِژی جنگی قاطع و فیصله کن.  گیرد و می

 ًطاًذُ دست اردٍی پَضالی رشینپَلیس ٍ تر  تجْیس ٍ آهَزش بیص

یک معنی بر تمام جهان چنگ انداخته  که به خوار مثل ابرقدرت امپریالیستی امریکا قدرت امپریالیستی جهانیک ابر
"قدرت خدایی" ندارد که  دوستی سروکار دارد،های خورد و بزرگ در جهان از در دشمنی یا  و با تمام قدرت

خوار نه تنها به متحدین امپریالیست، بلکه به  قدرت امپریالیستی جهاناین ابرتمام جهان را اداره نماید.  "تنهایی به"
گر امریکا در افؽانستان  قدرت امپریالیستی اشؽالنشاندگان مرتجع نیز نیاز دارد. درین معنی ابر مزدوران و دست

به معنای  رژیم دست نشانده درین کشور نیازمند است تا گویا نشان دهد که حضور قوای امریکایی در افؽانستان به
 خود است.  مختص به "نیروی نظامی"و  "دولت"افؽانستان کشور مستقلی است که دارای  اشؽال افؽانستان نیست و

های استعماری به پایان  ها توسط قدرتسازی رسمی کشور دلیلش این است که عصر استعمار کهن و مستعمره
که رسماً این یا آن کشور را به  تواند در وضعیتی قرار بگیرد نمیقدرتی در جهان هیچ قدرت و ابردیگر یده و رس

و گیری  تواند رسماً به برده که دیگر هیچ قدرت و فردی نمی داری مستعمرۀ رسمی خود مبدل نماید. دقیقاً مثل برده
 که هنوز برده داری عملی در جهان وجود دارد. بپردازد، کما اینداری  برده

گران  تحت اشؽال نیروهای امریکایی و متحدینش قرار دارد، اما اشؽال افؽانستان کنونی کشوری است که عمالً 
 شورتوانند این کشور را مستعمرۀ رسمی شان اعالم نمایند، بلکه مدعی اند که افؽانستان یک ک امپریالیست نمی

 جا "حضور" دارند.  عنوان یک کشور مستقل درین بهش حفظ موجودیت خاطر ادعا دارند که به مستقل است و حتی

تجهیز و آموزش  ،دهی سازمان نشانده را شکل دادند و به اوایل اشؽال افؽانستان رژیم دست ها در همان بنابرین آن
تر از یک و نیم دهۀ  پوشالی در طول زمان بیش و اردویپولیس  که این پوشالی این رژیم پرداختند. پولیس و اردوی

گران امپریالیست امریکایی و انگلیسی و ؼیره  ، ناشی از ؼفلت اشؽالخوبی تجهیز و تسلیح نگردیده اند هگذشته ب
صورت ؼیر مستقیم و از طریق پاکستان به  بهها در گذشته  ها است. آن شدۀ آن نیست، بلکه ناشی از سیاست حساب

دادند که پیوندهای شان را با  هدهی، تجهیز و آموزش طالبان پرداختند و حتی در وهلۀ اول به طالبان اجاز سازمان
از یک حد معین تجاوز نمود، طالبان از کنترل خارج شدند.  ها القاعده تحکیم و گسترش دهند. وقتی این کمک رسانی

صورت قسمی از  به چه چناننیز اتفاق بیفتد.  نشانده م دستپوشالی رژیاردوی پولیس و تواند در مورد  این وضع می
گر وارد گردیده است و  یروهای اشؽالطرؾ موجود است و تا حال ازین ناحیه ضربات محکمی بر ن این چند سال به
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 تر محلی و منطقه یی پیدا نماید و حتی و خصلت نسبتاً وسیع تر گردد تر و عمیق گسترده این احتمال وجود دارد که
اردوی پوشالی محتاط هستند که مبادا از پولیس و دهی، تجهیز و آموزش  . بنابرین در مورد سازمانسرتاسری گردد

متکی به مالی، آموزشی، استخباراتی و ؼیره  تجهیزاتی، لحاظ اردو باید ازپولیس و این کنترل خارج شود. 
گر امریکایی،  گر، به ویژه نیروهای اشؽال های اشؽالها باشد تا نسبت به نیرو نگر آن گران امپریالیست و دست اشؽال

 احساس عدم احتیاج پیدا نکند. 

به پولیس و اردوی پوشالی رژیم، که چند سال قبل با نمایشات فریبنده  های امنیتی" کشور دهی مسئولیت "تسلیم
لعاب  رنگ وصرفاً به این معنی بود که توسط اشؽالگران امپریالیست به روی صحنه آورده شد، 

از افؽانستان پا  کلی گران امپریالیست به که اشؽال گردد، نه آنتر  سازی" جنگ امپریالیستی در کشور تیره "افؽانستانی
گر امپریالیستی  در حال حاضر که افزایش محدود قوای اشؽالپس بکشند و حالت تحت اشؽال بودن کشور پایان یابد. 

های هوایی نیروهای هوایی امریکا در افؽانستان و تجهیز  ر عملیاتامریکایی و ؼیر امریکایی، افزایش دوبراب
سازی" جنگ امپریالیستی در  رسد که "افؽانستانی دست است، به نظر نمی بیشتر پولیس و اردوی پوشالی روی

ت گردد و بالمقابل رنگ و لعاب حال تر می رنگ کلی از میان برود، اما رنگ و لعاب آن کم کشور از لحاظ رسمی به
که ظاهرسازی  در چنین حالتی ولو اینتر به چشم خواهد خورد.  د و واضحتر خواهد ش تیرهتحت اشؽال بودن کشور 

تر از قبل  نحو روشن بهچنان حفظ گردد، رهبری حقیقی جنگ  هم » رد جنگ تحت رهبری نیروهای افؽانب پیش»
 گر امپریالیستی خواهد بود.  دست نیروهای اشؽال به

گران امپریالیست حالت فوق العاده ای  پولیس و اردوی پوشالی توسط اشؽال تر در تجهیز و آموزش بیشدر هر حال 
های مدرن امروزی  ها و آموزش اتفاق نخواهد افتاد و این نیروها به نیروهای کامالً مسلح و آموزش دیده با سالح

تری از طیارات امریکایی مستعمل  بیشتعداد ی هوایی اردوی پوشالی چهارچوب، نیرو د شد. دریننخواهمبدل ن
 آموزش خواهد دید.ها  مانده از جنگ دوم جهانی تحویل خواهد گرفت و برای استفاده از آن باقی

دست است. یکی از  سازی، از قبیل اردوی محلی، نیز روی از هم اکنون مشخص گردیده است که اشکال جدید ملیشه
و یا منسوبین ها  جهادیتر از  سابق بیشنظامی  رندۀ پرسونلباً در بر گیتأثیرات ایجاد قطعات اردوی محلی، که ؼال

نظامی مربوط به ناتو های  و آموزشولو مستعمل تجهیزات  تسلیحات وخواهد بود، این است که سابق اردوی رژیم 
تر به  یشهای نظامی روسی در کشور ب تری بیابد و سیستم تسلیحات، تجهیزات و اموزش در افؽانستان گسترش بیش

تر اشکال جدید ملیشه سازی، که ؼالباً در پیوند مستقیم با مربیان نظامی  حاشیه رانده شود. اما گسترش بیش
تر نیروهای نظامی رژیم خواهد شد و عدم تمرکز  امریکایی قرار خواهند داشت، باعث تشتت و پراگندگی بیش

باعث تحکیم نظامی رژیم پوشالی مسلماً چنین وضعی تر از پیش خواهد ساخت.  دهی در این نیروها را بیش فرمان
 نخواهد شد.

ر چهارچوب گر امریکایی است، د که مصارؾ صد نظامی رژیم برابر با مصارؾ یک نظامی اشؽال علیرؼم این
رسد  و چنین به نظر می ای نظامی پوشالی گنجانده نشده، افزایش کمی نیروه"در افؽانستان "استراتژی جدید امریکا

 که کمیت فعلی این نیروها حداعالی عددی نظامیان پوشالی در نظر گرفته شده است. 

عنوان پولیس و اردوی پوشالی  نشانده به گذشته از تمامی مسایل فوق، ناتوانی ذاتی پولیس و اردوی رژیم دست
بود جدی انگیزه برای جنگیدن در  و کم گران امپریالیست، از لحاظ ضعؾ شدید مورال جنگی ساختۀ دست اشؽال

های موجود در جهان، مشکل التیام ناپذیری است که با  گر و یکی  از فاسدترین رژیم های اشؽال رکاب امپریالیست
التیام نیست. تجهیز و آموزش میکانیکی این نیروی نظامی مبتال به ضعؾ هیچ ترفند امپریالیستی و ارتجاعی قابل 

بود جدی انگیزه برای جنگیدن، در هر سطحی که صورت بگیرد، مشکل ذاتی این نیرو را  و کمشدید مورال جنگی 
  رفع نخواهد کرد. 

 "ّا ترٍریست"تر  تورکس رٍی کطتي ّرچِ بیص ٍ "سازی هلت" در اهَر "عذم هذاخلِ"
سراسر تاریخ ملل جهان بنیادی است که  ادعای بیگران امپریالیست  در افؽانستان توسط اشؽال سازی" "ملتادعای 

نادرستی آن را ثابت ساخته است. ملت از طریق اشؽال قلمرو یک کشور توسط نیروهای نظامی مهاجم خارجی و 

برپایی  های اصلی آن، مؤلفه شود، بلکه کامالً برعکس آن، یکی از سلب استقالل سیاسی آن کشور ساخته نمی

امحا استقالل کشور و  لیستی ارتجاعی خارجی، این سلب کنندگانامپریاگر  ی اشؽالهانیرو مبارزه و مقاومت علیه
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تا اخراج آن نیروها از کشور و کسب مبارزه و مقاومت برد مؤفقانۀ آن  کشور و پیش مردمانهویت ملی  کنندگان

 ل سیاسی کشور و احیای هویت ملی مردمان کشور است. الاستق

ماقبل  ساختارها، مناسبات و نیروهای ارتجاعی ضد ملیه مبارزۀ موفقانه علی ،"سازی ملتمؤلفۀ اصلی دیگر "

است و نه حفظ و ابقای ساختارها، مناسبات و حاکمیت و سرنگونی این ساختارها، مناسبات و نیروها داری  سرمایه

در گران و  هم در شکل ساختارها و مناسبات متکی بر اشؽال نیروهای ارتجاعی فیودالی و بورژواکمپرادوری، آن

پروسۀ  گران امپریالیست. نشاندۀ اشؽال ارتجاعی فیودالی و بورژواکمپرادوری رژیم دستحاکمیت پوشالی قالب 

، در و سرنگونی آن نشانده و مقاومت مؤفقانه علیه رژیم دست سازی در افؽانستان ناگزیر باید پروسۀ مبارزه ملت

 باشد.    گران امپریالیست، نیز پهلوی مبارزه و مقاومت مؤفقانه علیه اشؽال

سازی"  نشانده تحت نام "ملت گران امپریالیست و رژیم دست ونیم دهۀ گذشته، اشؽال تر از یک پس در طول مدت بیش

گر امپریالیست و  توسط قوای اشؽالطرؾ  ها در طول این مدت از یک هایی داشته اند؟ آن یتمصروفچه در افؽانستان 

ز طرؾ دیگر تالش کرده اند که در میان مردمان افؽانستان را پیش برده اند و اسرکوب ملی قوای پوشالی 

نشانده یا طبق ادعای خودشان پروسۀ  به رژیم دست دهی نقیادطلبی ملی را دامن بزنند و درین چهارچوب شکلا

 ند. به پیش سوق دهسازی" را  "دولت

دم مداخله در امور فوق به هیچ وجهی به مفهوم ع «سازی عدم مداخله در امور ملت»نظور از واضح است که م

توسط  ها سرکوب ملی مردمان افؽانستان و ترویج انقیادطلبی ملی در میان آنتواند باشد.  نیست و در واقع نمی

دهی  شکل وجود نداشته باشند. توانند ؼیر قابل تعطیل هستند و نمی مورنشانده ا امپریالیست و رژیم دستگران  اشؽال

در افؽانستان نیز ؼیر قابل تعطیل است. گران امپریالیست  اشؽالادعایی سازی"  نشانده یا پروسۀ "دولت به رژیم دست

امریکا در  یکی از اجزای مهم "استراتژی جدیدتر پولیس و اردوی پوشالی به عنوان  تجهیز و آموزش بیشمثالً 

امپریالیست در  گران اشؽال ملی توسط ترویج انقیادطلبیتوأم با آن  بودن سرکوب ملی و ؼیرقابل تعطیل"، افؽانستان

 .رساند افؽانستان را می

مطرح  "استراتژی جدید امریکا در افؽانستان"سازی در چوکات  مداخله در امور ملت چه تحت نام عدم در واقع، آن

 گردیده است، بخشی از همین سرکوب ملی و ترویج انقیادطلبی ملی است. 

زمان  دهد، تشدید هم طرؾ واضحاً خود را نشان می ز تبارزات آشکار این "عدم مداخله" که از مدتی به اینیکی ا

"شورای  وامور ریاست جمهوری"  هبه شمول "ریاست اداردر محور ارگ شوونیزم ملیتی دارودستۀ اشرؾ ؼنی 

نتیجۀ  . این وضعشامل در رژیم استملیتی سایر باندهای ارتجاعی و ناسیونالیزم  امنیت ملی رژیم پوشالی"

گر در افؽانستان است، سیاستی که  های اشؽال های امریکایی و سایر امپریالیست امپریالیست های آگاهانۀ سیاست

این سیاست کامالً جدید نیست و از همان  شود. تحت پوشش "عدم مداخله در امور داخلی افؽانستان" پیش برده می

 به یک معنیتان و اشؽال کشور توسط نیروهای امپریالیستی آؼاز گردید و قبل از آن نیز روز اول تجاوز بر افؽانس

تشدید کنونی های مختلؾ افؽانستان نتیجۀ منطقی  تشدید کنونی تضادهای ملیتی میان ملیتوجود داشته است. 

رایط اشؽال کشور و نشانده است، تا بدین وسیله در ش گران امپریالیست و رژیم دست توسط اشؽالمذکور سیاست 

 گیری سرتاسری مقاومت ملی ناممکن گردد یا الاقل به تعویق بیفتد.    نشانده، شکل حاکمیت پوشالی رژیم دست

دهد،  طرؾ واضحاً خود را نشان می چنان از مدتی به این که هم ،یکی  از تبارزات آشکار دیگر این "عدم مداخله"

است. استبدادی و به اصطالح اسالمی باندهای حاکم رژیم رکوب گرانه، ستشدید گرایشات ارتجاعی ضد دموکراتیک، 

سیاست امپریالیستی ای که باعث تشدید این گرایشات گردیده است، تحت عنوان پذیرش "نسبیت فرهنگی" پیش 

شود. این سیاست نیز کامالً جدید نیست و از همان روز اول تجاوز بر افؽانستان و اشؽال کشور توسط  برده می

یک معنی وجود داشته است. تشدید کنونی گرایشات ارتجاعی  ی امپریالیستی آؼاز گردید و قبل از آن نیز بهانیروه

 پروری، سیاست ارتجاعنتیجۀ منطقی تشدید باندهای حاکم رژیم  استبدادی گرانه و سرکوبضد دموکراتیک، 

 تا بدین طریق درماندگان نشانده است رژیم دست گران امپریالیست و پروری توسط اشؽال یادگرایی نب پروری واستبداد

 طرؾ خودشان بکشانند. بهنی مثل حزب اسالمی گلبدین را نیروهای ارتجاعی زبومثل گلبدین و  مرتجعی

این "عدم مداخله" واضحاً به ضرر تسلیم طلبان به اصطالح چپی مثل سازمان رهایی و بخش مرکز "ساما"، که به 

گران امپریالیست در افؽانستان هستند، تمام  المللی توسط اشؽال های دموکراتیک بین امید تطبیق به اصطالح نورم

 ه است. تمام شد حال نیزشود و تا  می

افزایش تلفات  جنگ و باید به معنای تشدیدعبارتی است که « ها" تر "تروریست ه بیشتمرکز روی کشتن هرچ»

نشانده و در عین حال افزایش تلفات جنگی گران امپریالیست و رژیم دست ی "نیروهای مسلح مخالِؾ" اشؽالجنگ
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درین چهارچوب،  دد.افؽانستان ترجمه و تفسیر گر اهالی ملکیوکشتار  و افزایش کشت نیروهای مسلح رژیم پوشالی

گران امپریالیست امریکایی  های جنگی نیروهای هوایی اشؽال که قبالً بیان گردید تشدید دوبرابر عملیات  گونه  همان

 -های مردم های شبانه و حمله بر روستاها و خانه عملیاتاحتمال افزایش منظور گردیده است. برعالوه  در افؽانستان

ی شاه شجاع سوم، حتی مورد مخالفت شدید رئیس جمهور رژیم پوشالی قرار که در زمان آخر حکومت پوشال

چنان در صورت تجمع وسیع "نیروهای مسلح  هم. وجود خواهد داشتو سایر اشکال "کشتار منتخب"  -داشت

صورت مشترک  زمان و به طور هم های وسیع زمینی و هوایی به های وسیع هوایی یا عملیات مخالؾ" اجرای عملیات

  دست گرفته خواهد شد.  رویگر و نیروهای پوشالی  سط نیروهای اشؽالتو

ای ـه ارانـافزایش تلفات نیروهای مسلح رژیم پوشالی، نه تنها توسط "نیروهای مسلح مخالؾ" بلکه حتی توسط بمب

های  بینی است. اگر در همان اولین روزهای افزایش دوبرابر عملیات گر امپریالیست قابل پیش طیارات نیروهای اشؽال

قتل در ولسوالی گرشک والیت هلمند از نیروهای پولیس رژیم گر امپریالیست، یک گروپ  هوایی نیروهای اشؽال

   هایی در آینده نیز تکرار خواهد شد. د، چنین قتل عامیگرد عام 

مراسم عروسی در "شمالی" چندی قبل . بمباران بینی است قابل پیش نیز وکشتار اهالی ملکی کشور افزایش کشت

، یعنی در جریان تشدید "در افؽانستان یان تطبیق "استراتژی جدید امریکاعمالً نشان داد که این افزایش در جر

ر بودن با تواند جنایت کارانه نمی های فریب جنگ امپریالیستی در افؽانستان، ؼیر قابل اجتناب است و عذرخواهی

  چه را که در آینده اتفاق خواهد افتاد، بپوشاند.  چه را که اتفاق افتاد و آن آن

 ّا ٍ تالش برای هَقعیت قاًًَی بخطیذى بِ آى گیری هجذد طالباى َگیری از قذرتجل
موجودیت "بیست گروه  در موردنشانده در افؽانستان  گران امپریالیست و رژیم دست به اشؽال مربوط های رسانه

 "در افؽانستان علوم کلیت "استراتژی جدید امریکادهند. اما از قرار م داد سخن میدر کشور  المللی" تروریست بین

گیری مجدد طالبان و  از لحاظ سیاسی علیه طالبان توجیه گردیده و هدؾ سیاسی این استراتژی جلوگیری از قدرت

 ها اعالم گردیده است.  آن تالش برای موقعیت قانونی بخشیدن به

ترین  مهمروی جوانب مختلفی دارد که الزم است امریکایی گران امپریالیست  اعالم این هدؾ سیاسی از طرؾ اشؽال

 های آن کمی مکث کنیم.  جنبه

نشاندۀ آنان همیشه  جا با رژیم دست گرشان یک گران امپریالیست امریکایی و متحدین امپریالیست اشؽال اشؽال -- 1

کوشند که خود را ناجیان مردمان افؽانستان از ارتجاع، استبداد، زن ستیزی، شوونیزم ملیتی،  کوشیده اند و می

معرفی  های اسالمیست خارجی متحد طالبان یر گروهو القاعده و سا العاده خشِن طالبانی گری، قوانین فوق سرکوب

با تأسؾ باید گفت که این سیاست در فروشی شان را موجه جلوه دهند.  و وطن گری نمایند و به این طریق اشؽال

نیروهای ملی، دموکراتیک و انقالبی، نبود جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی در میدان جنگ شرایط ضعؾ مفرط 

داری انحصاری جنگ مقاومت ارتجاعی طالبانی در  نشانده و میدان دستگران امپریالیست و رژیم  لمقاومت ضد اشؽا

عکس آن نیز صادق است؛ یعنی توان گفت تا حد زیادی، کاربرد داشته است.  ، تا حد معینی، و حتی میصحنۀ کارزار

ها در مناطق مختلؾ کشور گردیده  آنگسترش نفوذ تقویت طالبان و سیاست مذکور به نفع طالبان تمام شده و باعث 

 است. 

ها در چوکات  گیری مجدد طالبان و تالش برای موقعیت قانونی بخشیدن به آن اعالم هدؾ سیاسی جلوگیری از قدرت

خالصه کردن از یک جهت در واقع گران امپریالیست امریکایی  "استراتژی جدید امریکا در افؽانستان" توسط اشؽال

افؽانستان گل و  ها از نظر آناین "مشکل" رفع گردد، گویا  چه به "مشکل طالبان" است و چنان "مشکل افؽانستان"

 گلزار خواهد شد. اما این واقعیت ندارد. 

اگر بخواهیم "مشکل افؽانستان" را در موضوع عمدۀ آن خالصه کنیم باید بگوییم که "مشکل  که: اول این

نشانده  امپریالیستی و ارتجاعی خارجی و حاکمیت پوشالی رژیم دستگر  افؽانستان" مشکل حضور نیروهای اشؽال

 در کشور است. 

، یا به بیان بهتر نشانده صرفاً به جنگ طالبان گران امپریالیست و رژیم دست جنگ مقاومت علیه اشؽال که: دوم این

گران  گردد. طبق بیان خود اشؽال خالصه نمی اشؽالگران و رژیمعلیه  ها، بخش مربوط به رهبری اصلی آن

المللی فعال است و این کشور به النۀ  بیندر افؽانستان بیست گروه "تروریست" »امپریالیست و رژیم پوشالی: 

کنند و یک  ها حرکت نمی ها زیر رهبری طالبان و تحت درفش آن واضح است که تمامی این گروه« ماند. زنبور می

و در صورتی که جناح مربوط به رهبری اصلی طالبان به فرض محال،  های مستقل از طالبان دارند تعدادشان، فعالیت
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گران و رژیم پوشالی تسلیم هم شوند، بقیه نیروها به جنگ ادامه خواهند داد و از  یا حداقل بسیار مشکل، به اشؽال

 ند شد. خواه تقویت طریق جلب و جذب نیروهای ناراضی از رهبری تسلیم شدۀ طالبان

 کنند:  یطالبان خودشان نیروهای شان را به سه بخش تقسیم م که: سوم این

 . های پان اسالمیست" اول "جهادیبخش 

 . خش دوم "مجاهدین ناسیونالیست"ب

 . بخش سوم "نیروهای اجیر"

 . گردد افؽانستان خالصه نمی صرفاً در محدودۀ المللی و جهانی دارد و هدؾ شان بخش اول اجندای بین

در مجموع خواست اصلی شان  ،المللی و جهانی اجندای کشوری و ملی دارد و نه بینبخش دوم از نظر خودشان 

خواهان برقراری مجدد  حداکثرو از افؽانستان است های امریکایی  به رهبری امپریالیست گر ناتو خروج قوای اشؽال

 . امارت اسالمی افؽانستان هستند

  های فعالیتشوند و در بدل پول  های نظامی مشخص اجیر می برد فعالیت بخش سوم نیروهای اجیر است که برای پیش

 برند.  نظامی معینی را پیش می

تر به دست افراد مربوط به گروه اول یا  بیشنیروهای طالبان های رهبری  صالحیت رسد که واضحاً به نظر می

ها یا بخش  طور عمده متشکل از ناسیونالیست های داخلی و خارجی است، ولی نیروهای شان در مجموع به جهادی

یک بخش نه عمدگی دارد بلکه ست و های رهبری برخوردار ا حیتالنه از صدوم است، در حالی که بخش سوم 

 گردد.  فرعی محسوب می

نشانده  گران امپریالیست و رژیم دست بی در قبال اشؽاللط تسلیمی و تسلیمدر مسیر رتی که رهبری طالبان در صو

و در موقعیتی مثل ، به آن برسد تالش برای موقعیت قانونی یافتن در چهارچوب رژیم دست نشانده بیفتدیعنی 

اکنون حزب اسالمی گلبدین در مسیر انحالل  گونه که هم همان سالمی گلبدین قرار بگیرد،موقعیت فعلی رهبری حزب ا

 : خواهند گرفتقرار  نیز در چنین مسیریطالبان قرار گرفته است، 

های شان، یا به  خصوص خارجی ها، به د. آننده طور قطع از دست می های خود را به در قدم اول بخش جهادی ها آن

شوند و یا  پیوندند، یا از افؽانستان خارج می می گر موجود داعشی در نقاط مختلؾ کشور نیروهای ارتجاعی اشؽال

  آورند. برد "جهاد"شان در افؽانستان به وجود می های جدیدی برای پیش بندی بندی یا دسته هم دسته

برد "جهاد"شان در  های جدیدی برای پیش بندی دسته یا ها آن دهند. های شان را از دست می در قدم دوم ناسیونالیست

پیوندند، یا خودشان  های موجود جدا شده از رهبری اصلی طالبان می آورند یا به دسته وجود میافؽانستان به 

  شوند.  گران و رژیم داخل معامله می شکل مستقل با اشؽال به

گران امپریالیست و رژیم پوشالی مستقالنه  د داد که با اشؽالنشان ترجیح خواهقدم سوم بخش نیروهای اجیردر 

 وند و مبالػ مربوط به خودشان را خود حصول کنند.داخل معامله ش

دارای موقعیت قانونی در رژیم دست و رژیم پوشالی و گران امپریالیست  بدین ترتیب طالبان تسلیم شده به اشؽال

مالها مبدل خواهند شد که برای پیروزی در انتخابات رژیم هیچ چانسی ها و  مولوینشانده به دستۀ کوچکی از 

را  "مولوی دیزل" افؽانستانالبان حداکثر خواهد توانست لقب . در چنین صورتی امیرالمؤمنین طداشتنخواهند 

  (1خود اختصاص دهد.) به

نشانده، حالت تحت  گران امپریالیست و رژیم دست که: محرک عمده و عینی جنگ مقاومت علیه اشؽال چهارم این 

است، زیرا همین وضعیت است که کشور نشانده بودن  اشؽال بودن و حالت تحت حاکمیت پوشالی رژیم دست

ها  انگیزاند و آن نشانده را بر  می گران امپریالیست و رژیم دست های مردم علیه اشؽال احساسات استقالل طلبانۀ توده

 کشاند.  های جنگ می را به میدان

طرؾ خودشان بکشانند،  احساسات را به های جنگی قبلی توانستند کالً این رهبری طالبان به دلیل داشتن آمادگی البته

 از یی تحمیل کنند. اما بعد  های جنگی توده دهی و بسیج کنند و شعارهای شان را بر این احساسات و آمادگی سازمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چندین سال قبل زمانی که حزب مردم پاکستان بر سر قدرت بود و بی نظیر بوتو در پاکستان نخست وزیر بود، مولوی  -- (1)
اکم و دولت حاکم کمک می فضل الرحمان با حزب مردم پاکستان و بی نظیر بوتو رابطۀ حسنه برقرار کرده بود و از حزب ح

بود. او ها که گویا قابل توجه نیز بوده است دریافت چندین تانکر دیزل توسط مولوی فضل الرحمان  گرفت. یکی از این کمک
 گردد. پس از آن به مولوی دیزل معروؾ شد و تا حال به همین نام یاد می
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پارچه شده اند. این وضعیت به یک معنی به مفهوم و چند وفات مال عمر، دارای رهبری و تشکیالت واحدی نیستند 
از دست دادن حضور انحصاری در میدان جنگ و موقعیت انحصاری در رهبری جنگ است. بنابرین حتی در 

ها، به شرط آماده  دموکراتیک نوین و مائوئیست -کراتیک و انقالبی، مشخصاً ملیووضعیت فعلی نیروهای ملی، دم
گ قرار برای داخل شدن در میدان جننسبت به چند سال قبل،  ،نی در موقعیت بهتریاز لحاظ عی ،بودن خودشان

 دارند. 

گران امپریالیست و رژیم  طلبی در قبال اشؽال و تسلیم طرؾ تسلیمی در صورت کشانده شدن رهبری طالبان به
های جنگی  مادگیبر احساسات استقالل طلبانه و آ آید و ممکن است وجود می ری بهنشانده، وضعیت خطی دست
گران و پوشالیان با فطور بسیار  وارد گردد و کل مقاومت علیه اشؽالضربات هولناک و کشنده های مردم کشور  توده

این چرخش هولناک وضعیت سیاسی و نظامی در کشور را با خطرات و  –و باید  -توان جدی مواجه شود. اما می
مناسب عینی و ذهنی بهتری نسبت به حال برای داخل شدن در و در وضعیت تر از سر گذشتاند  ضایعات هرچه کم

به مفهوم شکست کل جنگ  -و باید -تواند میدان جنگ قرار گرفت. بنابرین شکست و تسلیمی رهبری طالبان می
های عینی و  زمینه -و باید -تواند میو حتی  نشاندۀ آنان نباشد گران امپریالیست و رژیم دست مقاومت علیه اشؽال

گر  جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه نیروهای اشؽال برد بهتری در جامعه برای برپایی و پیش ذهنی
   گران به وجود بیاید.  نشاندۀ اشؽال امپریالیستی و ارتجاعی خارجی و رژیم دست

طالبان با توجه به تمامی مطالبی که در سطور فوق بیان داشتیم خود را در مسیر  انرود که رهبر گمان نمیاما 
یست و رژیم دست نشانده قرار دهند و برای گران امپریال خودکشی سیاسی تسلیمی و تسلیم طلبی در قبال اشؽال

تمام فشردۀ نند. بندی شدۀ آن تالش ک نشانده و قانون اساسی سرهم موقعیت قانونی یافتن در چهارچوب رژیم دست
گیری مجدد طالبان و تالش برای موقعیت قانونی  "جلوگیری از قدرت بندی متناقِض  یل آن را باید در خود فرمولدال

     جستجو نمود که قسمت اول آن در تناقض با قسمت دومش قرار دارد.   ها" بخشیدن به آن

شان را روی این مسئله متمرکز نمایند که از  ؼمو امپریالیست و رژیم پوشالی کل هم گران وقتی اشؽال -- 2

نمایند که قادر به نابودی مقاومت علیه خودشان،  گیری مجدد طالبان جلوگیری نمایند، در واقع عمالً اعالم می قدرت
درین صورت چرا  ها جلوگیری نمایند. گیری سرتاسری آن توانند از قدرت ، نیستند و فقط میحتی مقاومت طالبانی

هم در مقابله با  ع داشته باشند که علیرؼم این ناکامی شان، که برای مقاومت یک ملت ضعیؾ و فقیر و آنباید توق
وجوی  جای ادامۀ مقاومت در جست مقاومت کنندگان بهتاز جهان یک موفقیت بزرگ است،  یکهابرقدرت امپریالیستی 

 ند؟ گران امپریالیست و رژیم پوشالی بیفت فضای امن در زیر سایۀ اشؽال

وجوی فضای امن در زیر  گران امپریالیست و رژیم پوشالی فقط زمانی به جست در واقع ادامۀ مقاومت علیه اشؽال
 که: گردد نشانده مبدل می گران امپریالیست و رژیم دست سایۀ اشؽال

ثمر  از یک قتل عام بی "نجات"یک: مقاومت کنندگان در چنان وضعیت وخیمی از لحاظ نظامی قرار بگیرند که برای 
 وجویی گردند. از انتخاب چنین جست "ناگزیر"و فقط برای نجات جان افراد 

گونه امیدی برای ادامۀ مقاومت از لحاظ سیاسی برای  که هیچ چنان به بحران سیاسی بیفتند آندو: مقاومت کنندگان 
      . شان باقی نماند

ایدیولوژیک بیفتند که دیگر ادامۀ مقاومت برای شان بیهوده تلقی گردد و چنان به بحران  سه:  مقاومت کنندگان آن
 و حقانیت خود را از لحاظ ذهنی در نزد آنان از دست بدهد.

گران  که توسط خود اشؽال« گیری مجدد... جلوگیری از قدرت»مسلماً در شرایط کنونی افؽانستان و با توجه به شعار 
وجود آمدن آن در آینده متصور  یت شماره اول نه وجود دارد و نه امکان بهامپریالیست مطرح گردیده است، وضع

 است. 

فقط در صورتی متصور نشانده  و رژیم دست گران امپریالیست بروز بحران سیاسی شدید برای مقاومت ضد اشؽال
ال قرار بگیرند نشانده از طرؾ اکثریت مردمان کشور مورد حمایت فع گران امپریالیست و رژیم دست است که اشؽال

تر گردد و وضعیت ابرقدرت و  و مخالفین نیز از حمایت فعال از مقاومت دست بردارند، وضعیت رژیم روز بروز به
د. اما یک رژیم سرتاپا ند و در حالت اعتال قرار داشته باشتر شو روز خوب گر روز به پریالیستی اشؽالهای ام قدرت

گری که در خانۀ خودش با مخالفت نسبتاً فعال اکثریت مردمان کشورش  البحران زده و ابر قدرت امپریالیستی اشؽ
ند نتوا نشانده را نمی ، مقاومت مردمان یک کشور اشؽال شده و تحت حاکمیت پوشالی یک رژیم دسترو باشد هروب
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نشانده اش مورد مخالفت  گر  و رژیم دست این ابر قدرت امپریالیستی اشؽال هم در حالی که آند، ندچار بحران ساز
    های رقیب منطقه یی و جهانی و همسایگان کشور اشؽال شده نیز قرار داشته باشند.   روز افزون قئرت

ر از ت نشانده در ظرؾ بیش گران امپریالیست و رژیم دست گرچه این درست است که جنگ مقاومت علیه اشؽال – 3

گر امپریالیست و رژیم پوشالی وارد کرده و طوالنی ترین  دهۀ گذشته ضربات کاری ای بر نیروهای اشؽالونیم  یک
که رهبری این جنگ در طول این  اما به دلیل این خارج از آن کشور را رقم زده است. جنگ ایاالت متحدۀ امریکا در

بورژواکمپرادوری آؼشته به شوونیزم ؼلیظ ملیتی و  -یعنی یک نیروی ارتجاعی فیودالیمدت به دست طالبان 
قرار داشته است، جنگ مذکور تا حال نتوانسته است ظرفیت تام و تمام مردمان کشور ما را در مقاومت جنسیتی 

 ملی تبارز دهد.

روستایی، کارگران آوارۀ افؽانستانی در پاکستان، ایران و کشورهای عربی خلیج که دهقانان فقیر  علیرؼم این --الؾ 
 -اما به دلیل ماهیت فیودالید، نده تشکیل میاکثریت به اتفاق نیروهای جنگی طالبان را و چوپانان فقیر کوچی 

گران  مقاومت علیه اشؽال در خدمت به ها بورژواکمپرادوری طالبان، نه تنها نیروی باالقوۀ عظیم مبارزاتی طبقاتی آن
گردد و یا حتی به  یا وسیعاً ضایع میگردد، بلکه  صورت قسمی، فعال نمی امپریالیست و رژیم پوشالی، حتی به

و خانوادگی  شخصی،های  مثالً یک معضلۀ بزرگ اجتماعی در جامعۀ افؽانستان دشمنیافتد.  های انحرافی می کانال
ها چه کسی  که درین دشمنی نظر ازین ها است. صرؾ ها و قبیله ها، طایفه اد، خانوادهافرمیان یی  یی و قبیله حتی طایفه

افراد به صفوؾ  و جذب ها برای جلب یا کسانی متجاوز و چه کسی یا کسانی مورد تجاوز هستند، طالبان ازین دشمنی
  نمایند.   نیروهای نظامی شان استفاده می

ناقص یعنی خواست تبدیل حالت مستعمراتی افؽانستان به خواهی  قاللمقاومت طالبان از لحاظ خواست است  – ب
حالت نیمه مستعمراتی یک مقاومت قسمی و ناپیگیر است. قسمی بودن و ناپیگیر بودن این مقاومت قبل از همه به 

 گردد که افق دید و مشی بورژواکمپرادوری طالبان مربوط است. این ماهیت باعث می -ماهیت طبقاتی فیودالی
المللی کنونی فراتر نرود و  ارتجاعی بین -سیاسی طالبان در مجموع از دایره و چهارچوب مناسبات امپریالیستی

در واقع در جهان کنونی مناسبات ارتجاعی نیمه فیودالی های شان در محدودۀ نظام حاکم جهانی قید بماند.  خواست
مستعمراتی  ین مناسبات فقط در شرایط مستعمراتی یا نیمهتواند وجود داشته باشد، بلکه ا مستقل از امپریالیزم نمی

 تواند وجود داشته باشد. می

جای حالت مستعمراتی افؽانستان صرفاً در آینده خواهان یک حالت نیمه  جا منظور این نیست که طالبان به درین
گاهی شان در صدد برقراری مناسبات مستقالنۀ  مستعمراتی برای کشور هستند، بلکه هم اکنون نیز در مناطق پای

خواهند و ؼیر از  ر و پوشالی را درین مناطق نمیگ موجودیت نظامیان اشؽالحقیقی و همه جانبه نیستند بلکه فقط 
آن به هیچ تالشی برای برهم زدن مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی حاکم ارتجاعی، که با رشته 

گرانۀ حاکم قرار دارد، و پایه ریزی مناسبات اقتصادی، سیاسی،  های متعدد در پیوند با مناسبات امپریالیستی اشؽال
 پردازند.  عی و فرهنگی حقیقتاً مستقل و حقیقتاً ملی نمیاجتما

های بازسازی امپریالیستی و ارتجاعی حاکم در ابعاد  افتد که طالبان جلو اجرای برنامه در واقع به ندرت اتفاق می
، ورهای مذک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به معنای واقعی کلمه بایستند، بلکه فقط اجرای برنامهمختلؾ اقتصادی، 

 خاطر هم در اکثر موارد به گیرند که آن کنترل شان می ها، را زیر های تحت تأمین امریکایی و مشخصاً اجرای برنامه
بنابرین  شود. دست گرفته می برای خود طالبان روی هم فردییا عمومی یا گروپیک و ایجاد نوعی درآمد زایی جمعی 

نسبت به مناطق تحت کنترل رژیم پوشالی، پیش  تر با مصارؾ گزاؾتقریباً بدون مانع، و البته  های مذکور برنامه
گردد، یعنی جای رژیم پوشالی را "امارت  های مذکور تبدیل می رود و فقط قدرت سیاسی کنترل کنندۀ برنامه می

 گیرد. های گوناگون آن می اسالمی طالبان" و کمسیون

نشاندۀ شان به آسانی و سادگی به مناطق  ژیم دستامپریالیست و ر گران گردد که اشؽال این وضعیت باعث می
طلبی حقیقی در میان  رسی داشته باشند و به ذرایع مختلؾ از رشد و گسترش روحیۀ مقاومت ها دست گاهی آن پای

صورت قسمی تخریب کنند.  از بین برده نتوانند حداقل به طور کلی مردم جلوگیری نمایند و اگر این روحیه را به
 های استخباراتی شان را درین مناطق به آسانی فعال سازند. باشند که شبکه همچنان قادر

 شوند می ها محدودیتگونه   اینامپریالیستی نیز دچار های  از تضادها میان قدرت برعالوه طالبان در جریان "استفاده"
ژیم پوشالی استفاده نمایند، گران امپریالیست و ر که از تضادهای مذکور به نفع مقاومت علیه اشؽال تر از آن و بیش

گر در کشور قرار  های اشؽال های امپریالیستی و سوسیال امپریالیستی رقیب امپریالیست خود مورد استفادۀ قدرت
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لی گران امپریالیست و رژیم پوشا های ارتجاعی منطقه با اشؽال چنین است "استفاده" از تضادهای قدرت گیرند. هم می
  منطقۀ آسیای میانه، شرق میانه، جنوب آسیا و خود افؽانستان. در مورد مسایل مربوط به 

های  طالبان عمیقاً و وسیعاً آؼشته به سموم شوونیزم ؼلیظ طبقات حاکمۀ ملیت پشتون در قبال ملیت --پ 
های ساکن در کشور باشند.  ؼیرپشتون کشور است. به همین جهت قادر نیستند ممثل وحدت ملی میان تمامی ملیت

فرسایی  دستی هستند که شیوۀ زندگی سخت و طاقت تهی کش زحمتهای  پشتونچوپانان فقیر کوچی  طور مثال به
ها و  ماندگی است یعنی هنوز تا حد قابل توجهی از چنبرۀ عقبعمیق و وسیع العاده  فوقها  آنمحرومیت  ودارند 

 امادوش( نجات حاصل نکرده اند.  به یفه یی خانهداری قبیله یی و طا های شیوۀ زندگی ماقبل فیودالی )مال محرومیت
قادر نیستند این آؼشته بودن شان به سموم ؼلیظ شوونیزم طبقات حاکمۀ ملیت پشتون طالبان به دلیل ماهیت 

ضد بورژواکمپرادوری و ضد  -را در یک مسیر طبقاتی ضد فیودالی ها محرومیت طبقاتی عمیق و وسیع آن
نشانده  گران و رژیم دست اشؽال سرتاسری علیهبرد مقاومت متحد و وسیع  و پیش طرؾ برپایی امپریالیستی به

که نه تنها در نهایت بلکه  برند پناه می ها، وسایل و طرقی  به انگیزه ها دهند. در نتیجه برای بسیج آن وسو سمت
نشانده تمام  گران امپریالیست و رژیم دست و به نفع اشؽال زند صورت فوری به نفاق ملیتی در کشور دامن می به

هایی که خود را  در میان ؼیر پشتونحتی  "حربکی"دهی نیروهای  سازد که به سازمان ها را قادر می شود و آن می
  بپردازند.  دانند تحت تهدید کوچیان پشتون میناحق  حق یا به به

فوس جامعه یعنی زنان را در خدمت به جنگ مقاومت شگوفا نساخته نصؾ نبازی  ظرفیت جاننه تنها طالبان  --ت 
مورد صراحتاً باید گفت که  د. دریننساز طور روزمره ضایع می بلکه عمداً این ظرفیت را به اندو بسیج نکرده 

رر نشانده و به ض گران امپریالیست و رژیم دست شوونیزم ؼلیظ زن ستیزانه و مردساالرانۀ طالبان به نفع اشؽال
طور مثال در حالی  به نماید. برد یک مقاومت ملی عمومی در برگیرندۀ زنان و مردان کشور عمل می برپایی و پیش

گران امپریالیست مدام در مورد حقوق زنان و مبارزه علیه شوونیزم  نشانده و مقدم بر آن اشؽال رژیم دستکه 
چه  پردازند. چنان به مسدود کردن مکاتب دخترانه می طالبان در مناطق شان وسیعاً کنند،  مردساالر گلو پاره می

های والیت  چندی قبل از قول رئیس معارؾ والیت قندهار گفته شد که در طول پانزده سال گذشته در تمامی ولسوالی
قندهار حتی یک دختر از صنؾ دوازدهم فارغ نگردیده است و تمامی دخترانی که از صنؾ دوازدهم فارغ شده و 

های شهر قندهار بوده اند. یا مثالً  رده اند فارؼان صنؾ دوازدهم لیسهشرکت کها  پوهنتونتحان کانکور سپس در ام
باربار و در مناطق مختلؾ دیده شده است که کسی یا کسانی بعد از کشتن زن یا دخترشان به مناطق طالبان پناه 

  و به این طریق از مجازات رهایی یافته اند. تفنگ طالبان را به شانه انداخته اند  هاجا نآ برده و حتی در

چندین سال قبل یک خبرنگار انگلیسی در صحبت با یکی از هواداران حزب کمونیست )مائوئیست( افؽانستان گفته 
بود که طالبان امکان رشد و گسترش دارند، ولی شما ندارید، چرا که شما را مردم افؽانستان رد کرده اند. آن 

گر  های خلقی و پرچمی و اربابان اشؽال گفته بود که مردم افؽانستان رویزیونیستواب هوادار حزب در ج
امپریالیست شان را رد کرده اند نه ما را و ما خود بخشی از آن رد کنندگان مردمی بوده ایم. در آن زمان  سوسیال

های  گر، مشخصاً امپریالیست های اشؽال برای بعضی از رفقای ما این استنباط حاصل شد که ممکن است امپریالیست
ملی گر انگلیسی، رشد و گسترش طالبان را به مثابۀ حربه ای برای جلوگیری از رشد و گسترش جنبش  اشؽال

حاال ممکن است چنین انقالبی افؽانستان و حضور فعالش در میدان کارزار جنگ مقاومت استفاده نمایند. مردمی و 
عمل نیامده باشد، ولی یکی از نتایج عملی رشد و گسترش طالبان در افؽانستان استفاده ای به عمل آمده باشد یا به 

از رشد و گسترش  ، به عنوان یکی از عوامل،صورت مستقیم یا ؼیر مستقیمِ  به ده است کهاز آن زمان تا حال این بو
برد  رپایی و پیشجنبش ملی مردمی و انقالبی افؽانستان و حضور فعالش در میدان کارزار جنگ مقاومت، یعنی ب

 گران امپریالیست و رژیم پوشالی، جلوگیری نماید. علیه اشؽال یجنگ مقاومت ملی مردمی و انقالب

مورد سیاسی، و در صورت  -جدی ایدیولوژیک و انقالبی افؽانستان بدون مواجهۀ جنبش ملی مردمیمسلم است که 
خاطر حضور فعال  به لحانۀ دفاعی در مقابل آنان،مسبرحق واجهۀ م حمله قرار گرفتن از طرؾ طالبان دست زدن به

تواند در مقابل این چلنج پیروز گردد. ولی مسلم است که اگر ما بتوانیم بر  در میدان کارزار جنگ مقاومت، نمی
های باالفعل بدل کنیم،  مندی های باالقوۀ خود را به توان مندی ها و کمبودهای مان فایق آییم و تمامی توان ضعؾ

مرحلۀ تدارک برای برپایی جنگ مقاومت ملی از ر قطع قادر خواهیم بود در مقابل این چلنج پیروز شویم، طو به
گران مرتجع داعشی مؤفقانه عبور کنیم و به  و رژیم پوشالی و اشؽالگران امپریالیست  مردمی و انقالبی علیه اشؽال

        جنگ وارد گردیم.  مقاومتبرد  مرحلۀ حضور در میدان نبرد و پیش

 ی و ـلیتـمتی، ـملی ضد امپریالیسطبقاتی،  های تمامی محدودیت -و باید -تواند جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی می
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گران  ، اشؽالاز مقاومت مذکورتر  جنسیتی مقاومت ارتجاعی قسمی طالبانی را رفع نماید و خیلی خیلی بیش
گران را به فرار از  ، اشؽالگران مرتجع داعشی را به ستوه بیاورد چنان اشؽال هم نشانده و امپریالیست و رژیم دست

ان اشؽال شده را صرفاً به و سرانجام حالت افؽانست نشانده را سرنگون نماید رژیم دست ،افؽانستان مجبور سازد
          ا تأمین نماید. یمه مستعمراتی مبدل ننماید بلکه استقالل و آزادی حقیقی کشور و مردمان کشور رحالت ن

 بر پاکستاى گًَاگَىتر با ٌّذ ٍ تطذیذ فطارّای  بیصّای  ًسدیکی

نقیاد استعمار تحت اباالی افؽانستان استعمارگران انگلیسی گرانۀ  های تجاوزکارانه و اشؽال هند در زمان لشکرکشی
استعمارگران انگلیسی باالی کشور توسط هند تجاوزکارانۀ   انگلیس قرار داشت. به همین جهت هر سه لشکرکشی

برتانوی و قوای نظامی آن صورت گرفت. برعالوه در طول هشت دهه دوام سلطۀ استعمار انگلیسی بر افؽانستان 
 های حکومت هند برتانوی بود. برد امور گوناگوِن مربوط به افؽانستان بخشی از مسئولیت در مجموع، پیش

های محیالنۀ  علیه امان هللا خان، به شمول شورش سقوی و حرکتها  نگلیسمارگرانۀ اهای استع گری مداخلهمجموع 
نادر ؼدار برای تصرؾ قدرت سیاسی کابل، تحت پوشش مبارزه علیه حکومت سقوی، نیز از طریق هند برتانوی 

 دامن زده شد و توسط حکومت هند برتانوی رهبری گردید. 

ها در  های شوروی بر افؽانستان و اشؽال کشور توسط آن امپریالیست الدر زمان لشکر کشی تجاوزکارانۀ سوسی
طول تقریباً یک دهه، هند یکی از متحدین سیاسی سوسیال امپریالیزم شوروی و یکی از دوستان نزدیک رژیم 

   . بوددر افؽانستان گران  نشاندۀ اشؽال پوشالی دست

قش سنتی ای را که در طول تقریباً دو قرن گذشته در قبال و اکنون هند ارتجاعی مستعمراتی یا نیمه مستعمراتی ن
گران این  راهی با متجاوزین و اشؽال افؽانستان بر عهده داشته است، یعنی تجاوز بر افؽانستان و اشؽال کشور یا هم

های امریکایی و انگلیسی بر  بار دیگر بر عهده گرفته است. هند در زمان آؼاز تجاوز امپریالیست کشور، یک
تضاد خصمانۀ شدید و دیر پای خود با پاکستان را به فراموشی سپرد و ها، حتی  افؽانستان و اشؽال کشور توسط آن

حکومت پاکستان تمامی پایگاه های نظامی بحری، هوایی و زمینی ارتش پاکستان و تمامی راه های  که در حالی
فؽانستان قرار داد، برای ارائۀ "خدمات" مشابه مواصالتی خود را در اختیار ارتش های متجاوز امپریالیست بر ا

های اصلی  نشانده در کابل، هند به یکی از قدرت گیری رژیم دست اظهار آمادگی نمود. برعالوه پس از شکل
فروشانۀ رژیم دست نشانده مبدل گردید  گران امپریالیست و وطن کننده به برنامۀ بازسازی استعمارگرانه اشؽال کمک

 دهد. یفای این نقش خود ادامه میو تا حال به ا

کا منعقد نمود. طبق این قرارداد، دولت هند تمامی یکاری نظامی با دولت امر سال گذشته دولت هند یک قرارداد هم
 ایی ایاالت متحدۀگیری و ترمیم در اختیار نیروهای بحری و هو های بحری و هوایی خود را برای سوخت گاه پای

سوی ضد چینی این قرار داد نظامی  گردید و ما و تر متوجۀ سمت آن موقع ذهنیت ها بیشدر دهد.  امریکا قرار می
تواند  داد مذکور در عین حال در رابطه با مسایل مربوط به افؽانستان نیز میگیری گفتیم که قرار ید این نتیجهضمن تائ

 های امریکا و هند قرار بگیرد.  مورد استفادۀ دولت

ید امریکا در افؽانستان" واضحاً به عنوان "استراتِژی جدید امریکا در افؽانستان و جنوب اکنون که "استراتژی جد
تر  کاری نظامی میان دولتین امریکا و هند در رابطه با افؽانستان، بیش داد هم" مطرح گردیده است، نقش قرارآسیا

طرؾ  جدید" از یککه در چهار چوب این "استراتژی خصوص  به، واضح و روشن گردیده است، از پیش
صورت توأم مطرح  به« تشدید فشارهای گوناگون بر پاکستاناز طرؾ دیگر "و  «تر با هند های بیش نزدیکی»

 گردد. می

عالوه از اجرای  ،تر سیاسی و نظامی امریکا با هند های بیش نزدیکیتر امریکا با هند به مفهوم  های بیش نزدیکی
 گردد: است و فعالً شامل موارد ذیل می ،ها ان آنمیسال گذشته کاری نظامی  داد همارقر

 گران امپریالیست در افؽانستان. نشاندۀ اشؽال تر اقتصادی هند با رژیم دست کاری جدی هم -)الؾ( 

و  های امن "هراس افگنان" در منطقه گاه خاطر برچیدن پای میان دولتین امریکا و هند بهکاری نزدیک  هم -)ب( 
  صورت مشترک و دوجانبه به این منظور. ان بهتشدید فشار بر پاکست

  .رفتۀ فانتوم خصوص طیارات جنگی پیش رفتۀ امریکایی به هند، به ها و تجهیزات پیش فروش سالح -)پ( 
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 نشانده جوانب مختلؾ دارد.  تر هند با رژیم دست کاری جدی هم

چابهار ایران به هند است که از قبل شروع تر صادرات افؽانستان از طریق بندر  یکی از جوانب آن، افزایش بیش
های خشک قیمتی افؽانستان از طریق  تر افزایش یابد. یک مورد دیگر آن صدور میوه شده است و قرار است بیش

تواند  تر از پیش افزایش یابد. مورد دیگر می هم از قبل شروع شده است و قرار است بیش هوایی به هند است که آن
تواند راه ترانزیتی تجارتی  ی افؽانستان از طریق هوایی به هند باشد. باالمقابل افؽانستان میهای قیمت صدور سنگ

ز طریق بندر ستان و قزاقستان در آسیای میانه ازبرای هند به کشورهایی از قبیل ازبکستان، تاجکستان، قرؼی
 آن کشورها فراهم نماید.  حیرتان و شیرخان بندر  در شمال افؽانستان به  و سپس چابهار ایران به هرات

تر هند در بازسازی اقتصادی  گیری اقتصادی بیش تر اقتصادی هند با افؽانستان سهم کاری بیش جنبۀ دیگری از هم
گردان، بندهای برق، استخراج  ها، بندهای آب های بزرگ گوناگون، از قبیل اعمار راه افؽانستان در اعمار پروژه

 ه، در نقاط گوناگون افؽانستان است.های مهم و ؼیر معادن، ساختمان

های هند با افؽانستان شامل اعزام نیروهای نظامی هند به کشور باشد، ولی  کاری افزایش هم کهظاهراً قرار است 
ها  دهی تجهیزات نظامی به آن دهی نظامیان رژیم دست نشانده و تحویل ها در آموزش کاری یقیناً شامل افزایش هم

 خواهد بود.  

 ،و ؼیر مستقیم نظامی، به شمول استفاده از نیروهای هندی  های مستقیم تر هند با امریکا یقیناً جنبه ی بیشنزدیک
خواهانۀ  تر پاکستان و مقدم بر آن سرکوب مبارزات آزادی خاطر تحت فشار قرار دادن بیش مثالَ هند به خواهد داشت.

طلبان  چنان ممکن است به جدایی یش خواهد داد و همگرانۀ خود در هند را افزا کشمیریان، حضور نظامی سرکوب
 تر از پیش کمک برساند.   بلوچ در پاکستان بیش

تشدید فشارها بر پاکستان قبل از همه شامل تشدید فشارهای اقتصادی بر پاکستان خواهد بود که از قبل با قطع 
اطر اخراج رهبران طالبان از خاک پاکستان خ نظامی امریکا به پاکستان شروع شده است. یقیناً پاکستان به های کمک

این احتمال  شدیداً تحت فشار امریکا، هند و سایر متحدین امریکا در منطقه و سایر نقاط جهان قرار خواهد گرفت.
وجود دارد که رژیم پوشالی با حمایت امریکا و متحدینش شکایت از دولت پاکستان را به سازمان ملل متحد ببرد و 

پیلوت  از طیارات بیوجود دارد که استفاده قویاً امکان های اقتصادی علیه پاکستان گردد. این  حریمخواهان وضع ت
، از سر گرفته شود و تشدید اعالم گرددعلیه مواضعی در پاکستان که توسط نیروهای امریکایی مربوط به طالبان 

 گردد.   

  چیي ٍ رٍسیِ  علیِ ارتجاعی -اهپریالیستیبٌذی  تطذیذ صف

 ّای ارٍپایی، جاپاى، استرالیا ٍ ٌّذ اهپریالیستدر اتحاد با 
اما اعالم نشدۀ "استراتِژی جدید امریکا در افؽانستان" یا "استراتژی جدید امریکا در  های مهم یکی از جنبه

د و هناست که در اتحاد با علیه چین و روسیه  ارتجاعی -بندی امپریالیستی افؽانستان و آسیای جنوبی" تشدید صؾ
ارتجاعی در  -تر این اتحاد امپریالیستی شرکای کوچک شود. پیش برده می پان و استرالیاهای اروپایی، جا امپریالیست

عربستان سعودی کشورهایی مثل کوریای جنوبی، تایوان،  فعالً های امریکایی و متحدین بزرگش،  پهلوی امپریالیست
بندی طرؾ  کوریای شمالی و تا حد زیادی پاکستان و ایران فعالً به صؾکه کشورهایی مثل  و اسرائیل هستند، کما این

 مقابل تعلق دارند.

 چهار نقطۀ متشنج درجه اول در جهان وجود دارد: فعالً 

 شرق اوکراین و کریمیه در اروپای شرقی،  --1

 عراق و سوریه در شرق میانه،  -- 2

 رق میانهشافؽانستان در وسط آسیای میانه، جنوب آسیا و  -- 3

 و

 کوریای جنوبی و کوریای شمالی در شرق دور. – 4
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های امریکایی و  های وسیع امپریالیست روی ها" و پیش خواهی از "زیادت روسیهای  در اروپای شرقی، امپریالیست
به تنگ آمده و به جنگ متوسل شدند. در نتیجۀ  متحدین اروپایی اش در ناتو به طرؾ مرزهای ؼربی روسیه

حتی یک کشور از کشورهای اروپای شرقی در پهلوی روسیه باقی نمانده و همه به متحدین های مذکور  روی پیش
زبان  یهای روس در تالش برای ملحق ساختن بخشهای روسی  بالمقابل امپریالیست مبدل شدند. امریکا در ناتو

ن را عمالً از اوکراین جدا ساخته روسی زبان اوکرایو بخش شرقی  جنگ متوسل شده و کریمیه را رسماً اوکراین به 
های امریکایی و متحدین اروپایی اش در ناتو آن بود که  العمل متقابل امپریالیست و به روسیه ملحق ساختند. عکس

سیستم دفاع موشکی امریکا را در  جمهوری چک و پولند و قطعات نظامی امریکایی، انگلیسی و آلمانی ناتو را در 
آن بوده است  های روسی العمل متقابل امپریالیست عکسرهای اروپای شرقی مستقر ساختند. چند نقطۀ دیگر از کشو

که بخش مهمی از سیستم موشکی خود را، به شمول سیستم موشکی اتمی، در نزدیکی مرزهای ؼربی روسیه 
ؾ نظامی در های دفاع موشکی امریکا مستقر در پولند و جمهوری چک و سایر اهدا طرؾ سیستم مستقر نموده و به

بندی متقابل نظامی کماکان ادامه دارد و  اروپای شرقی، اروپای مرکزی و اروپای ؼربی توجیه نموده اند. این صؾ
   ار کرده است.  نظامی مزمن را اختی -تشنج سیاسی شکل یک

امریکا و متحدین امپریالیست اروپایی  ،های امریکایی امپریالیست ارتجاعی -امپریالیستی های در شرق میانه جنگ
های روسی و وابستگان ایرانی و عربی شان از  و امپریالیست طرؾ از یک های ارتجاعی عربی وابستۀ شان قدرت

دیگر شان، به ویژه در عراق و سوریه، در زیر پوشش  شرق میانه و هم کشورهایهای  طرؾ دیگر، علیه خلق
پیش برده ارتجاعی  -و به شکل مخلوطی از تبانی و تقابل امپریالیستیاعشی دارتجاعی جنگ علیه دهشت و وحشت 

طرؾ حاد بوده و با فراز و نشیب  ها سال به این موضوع کردها در ترکیه، سوریه، عراق و ایران که از ده. شود می
ر حفظ سلطۀ حمالت و تهاجمات عربستان سعودی و متحدین عربی اش بر یمن به منظوچنان  پیش رفته است؛ و هم

های جمهوری اسالمی  سالطین و شاهزادگان سعودی بر مردمان آن کشور در زیر پوشش مقابله با توسعه طلبی
 -ها و سوابق تاریخی برخوردار است؛ نیز بر محور کنونی جنگ امپریالیستی ایران در "جهان عرب"، که از ریشه

د دارد و به نوبۀ خود روی اوضاع منطقه تأثیر ارتجاعی در عراق و سوریه، در منطقۀ حساس شرق میانه وجو
های سیاسی و نظامی در منطقه باعث حاشیوی شدن مشکل خلق فلسطین شده و به  گذار است. تمامی این پیچیدگی

 نفع صهیونیزم و مدافعین امپریالیستی آن، مشخصاً امپریالیزم امریکا، تمام شده است.

به مثابۀ اژدهای هزار سر تمامی امی مزمن را اختیار کرده و نظ -شکل یک تشنج سیاسی ها تمامی این جنگ
بر آن افزوده نیز عراق  "اقلیم کردستان"اخیراً حرکت آشکار استقالل طلبانۀ امکانات و منابع منطقه را می بلعد. 

ی در شده است. گرچه فعالً در ظاهر این حرکت آشکار استقالل طلبانه مورد مخالفت امریکا قرار گرفته است، ول
صورتی که در آیندۀ نزدیک از حمایت رسمی یا عملی امریکا برخوردار گردد، تمامی کشورهای عراق، ایران، 

دچار تشنج خواهند شد و این تشنج دامن کل کشورهای شرق میانه را خواهد تر از پیش  بیش ،سوریه و ترکیه
قشۀ یک کردستان مستقل در شرق میانه را های امریکایی چندین سال قبل ن گرفت. فراموش نکنیم که امپریالیست

عراق اولین گام در تطبیق نقشۀ  "اقلیم کردستان"ترسیم کرده بودند و احتمال دارد که حرکت استقالل طلبانۀ فعلی 
تر در تمامی  های بیش های بعدی در تطبیق نقشۀ مذکور مبنی بر تجزیه مذکور باشد. اگر چنین باشد باید گام

 و افؽانستان و پاکستان را شاهد باشیم.  کشورهای شرق میانه

شکل گرفتن اتحاد هند با امریکا و دور شدن از روسیه و  ،در رابطه با جنگ افؽانستاننسبتاً جدید ترین تحول  مهم
چنان شکل گرفتن اتحاد پاکستان با روسیه  ترش با چین و هم دور شدن پاکستان از امریکا و شکل گرفتن اتحاد بیش

گر  های اشؽال است. یکی از اهداؾ مهم اقتصادی امپریالیست در منطقۀ جنوب آسیا، ،رابطه با افؽانستانو ایران در 
است تر منابع زیر زمینی افؽانستان  امریکایی از طرح و تطبیق "استراتژی جدید امریکا در افؽانستان" استثمار بیش

ادی عظیم چین تحت نام "راه ابریشم"، یا و هدؾ اقتصادی مهم دیگرش، جلوگیری از رشد و گسترش نقشۀ اقتص
حداقل تحت کنترل گرفتن آن، است که چین را از طریق افؽانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، ایران و ترکیه 

های امریکایی قادر به رقابت اقتصادی با این نقشۀ اقتصادی  رسد که امپریالیست نماید. به نظر می به اروپا وصل می
تر از طریق اقدامات نظامی، در قالب "استراتژی  که بیش ند و لذا در تالش اندال امپریالیستی چین نیستعظیم سوسی

  د.ند یا تحت کنترلش قرار دهنجدید...." جلو آن را بگیر

گردد.  نام "استراتژی جدید امریکا در افؽانستان و جنوب آسیا" نیز یاد می "استراتژی جدید امریکا در افؽانستان" به
موضوعات مربوط به مجموع مبارزات مسلحانه در جنوب با های امریکایی  قرار چگونگی برخورد امپریالیست ازین

ها جنگ خلق تحت رهبری حزب کمونیست  ترین آن آسیا، از قبیل مبارزات مسلحانه در مناطق مختلؾ هند که مهم
در چهارچوب این نیز ، سلحانه در کشمیر استچنان مبارزات م و هم هند( در اکثر ایاالت آن کشور هند )مائوئیست
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. حتی ممکن است جنگ به شکست کشانده شدۀ خلق نیپال و عواقب سیاسی جدید امریکا" مطرح است "استراتژی
دیر چنین وضعیتی " های "چره و نظامی آن نیز در چهارچوب استراتژی مذکور مطرح باشد. بنابرین واضح است که

 که فعالً فقط شکل سیاسی ضعیؾ دارد، نیز خواهد رسید. ی و انقالبی افؽانستان، ولو اینمقاومت ملی مردم یا زود به

ها در کوریا رسماً حالت  تر از شش دهه دوام نموده است. در طول این سال بحران کوریا بحران مزمنی است که بیش
بحران مزمن طوالنی مدت کوریا، کنونی  تر از پیش علت تشدید بیشچنان ادامه دارد.  جنگ از بین نرفته است و هم

چنان کوریای  های شدید امریکا و متحدین جاپانی اش و هم العمل یافتن کوریای شمالی به سالح اتمی و عکس دست
چنان اجرای تحریمات اقتصادی  جنوبی در مقابل آن است. اما علیرؼم تهدیدات نظامی امریکا و متحدینش و هم

ها، کوریای  یای شمالی و تشدید فشارهای سیاسی بر کوریای شمالی از طرؾ آنوسیع امریکا و متحدینش علیه کور
مقاومت کرده و به این تهدیدات امپریالیستی تسلیم نشده است. از طرؾ دیگر، در شرق دور عالوه بر تشدید  یشمال

سوسیال امپریالیستی چین در منطقۀ بحیرۀ جنوبی چین نیز مزید بر علت شده است. های  بحران کوریا، توسعه طلبی
قرار گرفته های سوسیال امپریالیستی نه تنها مورد اعتراض کشورهای منطقه مثل فلیپین و ویتنام  این توسعه طلبی

در نیز تشدید کرده است.   های امریکایی و جاپانی را های چینی با امپریالیست ، بلکه تضاد سوسیال امپریالیستاست
کاری  توسط نیروهای نظامی چین بود که سال گذشته قرارداد هم جنوبی چینپس از تصرؾ جزایر بحیرۀ واقع 

ها  طلبان مرتجع هندی به امضا رسید و دولت هند توسط امریکایی های امریکایی و توسعه نظامی میان امپریالیست
بندی را  پاسیفیک پیوست و آن صؾ -قه آسیاجاپان و استرالیا در منط امریکا،امپریالیستی بندی نظامی  به صؾ

ارتجاعی ضد سوسیال امپریالیزم چین تا منطقۀ بحر هند و جنوب آسیا  -بندی نظامی امپریالیستی چون یک صؾ هم
 گسترش داد.

 

 ٍظایف عاجلی کِ ها در هقابل خَد دارین

"استراتِژی جدید امریکا در افؽانستان" یا "استراتژی جدید امریکا در افؽانستان و جنوب آسیا" استراتژی ای برای 

یعنی « تر... کشتن بیش»ای برای  ها در افؽانستان، منطقه و جهان نیست، بلکه استراتژی خاتمه دادن به جنگ

قتل عام کننده در  های باران ور، دو برابر ساختن بمامپریالیستی در کش گر افزایش قوای اشؽالتشدید جنگ است. 

 -های سیاسی بندی تر صؾ تر نیروهای مسلح رژیم پوشالی، تقویت و گسترش بیش کشور، تجهیز و تسلیح بیش

ارتجاعی در جنوب آسیا، آسیا پاسیفیک و سراسر جهان و اعالم جنگ سرتاسری "تمدن"ؼرب  -نظامی امپریالیستی

های آسیا، افریقا و  رهای تحت سلطۀ امپریالیزم، که شعار همیشکی استعمار ؼرب علیه خلقعلیه "بربریت" کشو

آور تشدید جنگ امپریالیستی  آور صلح در جهان، منطقه و افؽانستان نیست، بلکه پیام امریکای التین بوده است، پیام

آسیا، افریقا و امریکای التین در های تحت ستم  فقط جنگ علیه خلقجهان است. این جنگ در شرایط کنونی 

کشورهای خودشان نیست، بلکه جنگ علیه کارگران پناهندۀ سه قاره به کشورهای امپریالیستی در داخل خود 

کشورهای امپریالیستی نیز هست. راه یافتن فاشیزم نوین ترامپ به قصر سفید در ایاالت متحدۀ امریکا، ثمرۀ اعالم 

ن و در خود ایاالت متحدۀ امریکا توسط ترامپ، در جریان کارزار انتخاباتی ریاست این جنگ امپریالیستی در جها

 جمهوری امریکا بود. 

"های آن در خود ایاالت متحدۀ امریکا ثابت  جنبش اعتراضی وسیع توده یی علیه این فاشیزم نوین و "دیوانگی

ک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی مثل سازد که اگر این ابرقدرت امپریالیستی در شرایط کنونی جهان با ی می

تواند از  میگر امریکایی و متحدین شان مواجه گردد،  جنگ مقاومت ملی مردم ویتنام علیه نیروهای متجاوز و اشؽال

د ایاالت متحده امریکا سرنگون تواند توسط نیروهای انقالبی خو د، یعنی قدرت حاکمۀ امپریالیستی میدرون بپاش

اما مقاومت ارتجاعی کنونی عمدتاً طالبانی نه تنها قادر به بسیج تمامی امریکا به پیروزی برسد. گردد و انقالب 

نیروهای بالقوه موجود مقاومتی در کشور، آن گونه که در سطور فوق بیان داشتیم، نیست، بلکه قادر به برقراری 

های مردم امریکا علیه  و مبارزات توده گران امپریالیست در افؽانستان پیوند تنگاتنگ میان مقاومت علیه اشؽال

 امپریالیزم در درون این دژ امپریالیستی نیز نیست.
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تر و زودتر جنگ مقاومت ملی  قوت و توان در مسیر تدارک برای برپایی هرچه اصولی تمامبنابرین ما باید با 

 ویم. برد قاطع، اصولی و پیروزمندانۀ آن در آینده، به پیش ر مردمی و انقالبی و پیش

 پیمایی درین مسیر بر عهده داریم: وظایؾ عاجلی که برای ره

  های مبارزاتی  موقع به نیازمندی دهی اصولی و به خاطر جواب بهمبارزه برای استحکام و گسترش حزب    

 مائوئیست افؽانستان در حزب  -لنینیست -ها و نیروهای مارکسیست به وحدت رساندن تمامی شخصیت

 ت( واحد کشور.کمونیست )مائوئیس

 دموکراتیک نوین در مبارزه و  -ها و نیروهای ملی های عملی مبارزاتی با تمام شخصیت کاری آؼاز هم

 گران امپریالیست و رژیم دست نشانده. مقاومت علیه اشؽال

  های مبارزاتی توده یی با تکیه ها در فعالیت یی و بسیج توده دهی توده یی، سازمان کار تودهتوسعه و گسترش 

 یی در میان کارگران و دهقانان، اعم از زنان و مردان. دهدهی توده یی و بسیج تو بر کار توده یی، سازمان

 

 نشانده! گران امپریالیست و رژیم دست مرگ بر اشؽال

 برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی! پیش در مسیر تدارک برای برپایی و پیش به

 

 حزب کمونیست )مائوئیست( افؽانستان

 (2017سپتامبر 30) 1396میزان  8


