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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جنوری ١٠
  

  اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

٩  
بزرگترين توليد کنندۀ مواد مخدر جھان مبدل کشور ما پس از اشغال توسط امپرياليست ھای غربی به  :مواد مخدر.٩

 امپرياليزم امريکا نشان داده است که اين امپرياليزم خونخوار از مواد مخدر و تجارت پر ۀتاريخ غارتگران. شده است

سود آن در سياست ھای امپرياليستی و چپاولگرانه اش سودھای ھنگفتی برده است که روند کشت، قاچاق و ترافيک 

  . در افغانستان گويای اين سياست استمواد مخدر

 نشر شده است می  (www.fondsk.ru)که در وب سايت» سياست ھای بزرگ مواد مخدر« دميتری سدوف در مطلب 

 و ھمکاری آن با مافيای ١٩۴٧يکی از اولين نمونه ھای شرکت سازمان سيا در تجارت مواد مخدر به سال «: نويسد

ش کمونيستی در فرانسه پس از جنگ، نگرانی شديد واشنگتن را موجب شده بود  و جنب. شود جزيرۀ کورس مربوط می

اما حامی مالی رسمی اين کار نمی توانست باشد .  بر اوباشان کورس تکيه کرد،در مبارزه با اتحاديه ھای کمونيستی

سسه ؤدر اين م. ده بودين راه اندازی شچرا که در مارسل با ھمدستی سازمان سيا يک آزمايشگاه عظيم توليد ھيروئ

کورسی ھا کار می کردند، و تھيۀ مواد خام و سازماندھی شبکۀ توزيع را سازمان سيا با اخذ پول برای مبارزه عليه 

  ... کمونيست ھا بر عھده داشت

، سازمان سيا شبکه ھای ۵٠در اوايل سال ھای دھۀ . اولين تجربه برای استفاده در ديگر مناطق جھان مفيد واقع شد

توليد ھيروئين را در جنوب شرقی آسيا راه اندازی کرد و پول ھای حاصل از آن را برای حمايت از چانکايشک در 

  ».مبارزه عليه چين کمونيست به جريان انداخت

يک سال پس از خروج واحدھای ارتش اتحاد .  تن افيون توليد می شد۵٠ در افغانستان ٨٠در اواسط سال ھای «

 درصد اراضی کشور به زير کشت مواد افيونی رفت و طالبان ٩۶.  تن رسيد۶٠٠ اين رقم به ،١٩٩٠شوروی در سال 

  . امريکا سرپيچی کردندۀبا اعمال کنترول کامل بر توليد ھيروئين، طبيعتاً، از اوامر سازمان سيا و وزارت امور خارج

 مافيای مواد مخدر افغانستان توانسته بود با  مليارد دالر را، رقم دقيقی که١٣٠اين به معنای آن بود که يک سنت از آن 

از طريق آسيای مرکزی و ميانه و فروش آن در بازارھای سياه اروپا به دست آورد، به » مرگ سفيد«حمل مطمئن 

خارج ساختن توليد و توزيع ھيروئين از زير کنترول طالبان، يکی از داليل اصلی جنگ امريکا .  ھا نمی دھندئیامريکا

 ھا خريداری می کنند و از ئیامروز بخش اصلی ھيروئين را امريکا. اين ھدف حاصل شده است. تان بوددر افغانس

 امريکا با ايجاد پايگاه ھای نظامی در قرقيزستان، ۀاياالت متحد. کانال سازمان سيا و پنتاگون به خارج می فرستند
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خاک افغانستان و با انتصاب حامدکرزی بر رأس ازبکستان، تاجکستان، با پاشيدن گروه ھای افراطی مسلح در سراسر 

دولت موقت اين کشور، اوالًـ گذرگاه جديدی برای حمل مواد مخدر تأسيس کرد، ثانياًـ رقبای تجاری خود را از بين برد، 

  ».ثالثاًـ ظرفيت ھای توليد ھيروئين از ترياک را به شدت افزايش داد

 در ئیا گذشت ھر سال افزايش يافته و در حالی که تجاوزگران ناتوکشت و تجارت ترياک و به طور کل مواد مخدر ب

 تن رسيد که در تاريخ افغانستان بی سابقه بوده ٨٢٠٠ ميالدی به ٢٠٠۶افغانستان حضور دارند، سطح آن در سال 

در  ابراز داشت که ١٣٩٠ جدی ٢٢ ۀدفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد در گزارش منتشر. است

 را نشان می ٢٠١٠ درصد افزايش نسبت به سال ۶١ سطح توليد مواد مخدر افزايش يافت که به طور کلی ٢٠١١سال 

 ميالدی ٢٠١٠ متريک تن رسيد، در حالی که اين رقم در سال ۵٨٠٠ توليد ترياک در افغانستان به ٢٠١١در سال . دھد

زار ھکتار زمين زير کشت ترياک رفت که نسبت به  ھ١٣١ در کل افغانستان ٢٠١١در سال .  متريک تن بود٣۶٠٠

 ميالدی ٢٠١٠در ھمين حال قيمت مواد مخدر نسبت به سال . سال گذشتۀ ميالدی، ھفت درصد افزايش را نشان می دھد

 ٧٠با وجودی که دولت پوشالی سود حاصلۀ ساالنه از تجارت مواد مخدر افغانستان را .  درصد افزايش يافت١٣٣

می داند، اما روند صعودی کشت و قاچاق ترياک در کشور ما نشان می دھد که اين رقم به مراتب کمتر از ليارد دالر يم

  .سود حاصلۀ واقعی است که از رھگذر ترياک افغانستان به دست می آيد

ه ھمانگونه که امريکا و انگليس به خاطر حوز«: در کانادا به صراحت می نويسد» جنگ و جھانی شدن« کتاب ۀنويسند

ھای نفت عراق با تمسک قرار دادن سالح ھای کشتار جمعی صدام حسين، آن کشور را اشغال کردند، افغانستان را با 

چون انگليس ھا در کمک به اشغال عراق چيزی از نفت آن . تمسک به تروريزم برای کنترول مواد مخدر تسخير نمودند

زيرا عايد .  ترياک به ھلمند رو آوردندۀبرای تسلط مارکيت عمدکشور نصيب نشدند، لذا با ورود به افغانستان به زودی 

جنگ امريکا عليه «ميشل شوسودوفسکی در  ».رسد  مليارد دالر می۴٠٠حاصله از مواد مخدر افغانستان ساالنه به 

  نشر شده، سود نقدی تجارت مواد مخدر افغانستان را تنھا از٢٠٠۵که در گلوبل ريسرچ، مونترال در » تروريزم

  .ليارد دالر می خواندي م٢٠٠بازارھای غربی ساالنه بيش از 

حاکميت مطلق انگليس ھا بر ھلمند تا رسيدن اوباما به قدرت ادامه يافت، اما پس از آن که اوباما نيروھای خود را در 

ق انگليس ھا  ھزار تن رساند و بخشی از آن ھا را در ھلمند مستقر ساخت، بدين وسيله انحصار مطل١٢٠افغانستان به 

 راه ٢٠٠٩ فبروری ١۶ ھا با راه اندازی عمليات مارجه در ئیامريکا. بر مواد مخدر ھلمند ميان دو غارتگر تقسيم شد

  .جا نمودنده جاب» سنگين«و » کجکی«ن باز کردند و قسمتی از نيروھای خود را در ئيخود را به سوی ھلمند پا

ا مقامات کليدی دولت پوشالی که ظاھراً پروژه ھای ضد مواد مخدر را  ھمراه بئیامپرياليست ھای انگليسی و امريکا

بيجا نيست که انگليس ھا از طريق راديو . کنند، از قاچاقبران درجه اول مواد مخدر افغانستان می باشند حمايت مالی می

 در ئیيروھای امريکا نئیجاه پس از جاب.  اعالم کردند که با کشت مواد مخدر در ھلمند کاری ندارند٢٠٠٨سمون در 

 ٢٠١٠ خاص اوباما در امور افغانستان و پاکستان  در ۀھلمند و شريک شدن در عوايد مواد مخدر، ھالبروک نمايند

  .اظھار داشت که چون دھقانان افغانستان فقير اند، لذا به کشت و زرع مواد مخدر در اين کشور کاری ندارند

 نادار از اين ۀن مصروف کشت کوکنار می باشند، اما سود حاصلۀ اين طبق مليون دھقا١.۵با وجودی که در حال حاضر 

 مربوط ی جھانی و افغانئی و باندھای مافيائی درصد است؛ سود اصلی را امپرياليست ھای انگليسی، امريکا٣مواد فقط 

يون انسان فقير و ناداری  مل١.۵زنند، در حالی که قربانيان افغان اين مادۀ کشنده در حدود  به دولت پوشالی به جيب می

  . باشند است که ده ھا ھزار زن و کودک نيز شامل آن می

به گزارش ادارۀ مبارزه با قاچاق مواد مخدر جمھوری فدراتيف روسيه، در سراسر جھان ساالنه بيش از صد ھزار نفر 

شمار قربانيان ھيروئين . يرنددر اثر استعمال مواد افيونی افغانستان می م) بيش از تلفات بمباران اتمی ھيروشيما(
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بر اساس گزارش ھمين اداره، در طول ده سال .  ھزار نفر بالغ می شود٣٠افغانستان فقط در روسيه ساالنه به بيش از 

اخير توليد ترياک در جھان دو برابر افزايش يافته، ھيروئين بر بازار جھانی مواد مخدر تسلط پيدا کرده و سھم ساالنۀ 

  .رسيده است)  درصد٩٠(ليارد دوز ي م٧ھای ھمه مواد تخديری به حدود آن در ميان دوز

کشت و ترافيک مواد مخدر در افغانستان يکی از مسايل مورد اختالف روسيه با امپرياليست ھای اشغالگر در افغانستان 

طرف ھای  «: رئيس ادارۀ مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسيه، ويکتور ايوانوف اظھار داشت٢٠١٠در سال . است

 آزمايشگاه توليد مواد مخدر در افغانستان ترتيب اثر ١٧۵ و افغانی به اطالعات تقديمی روسيه داير بر فعاليت ئیامريکا

  ».آنھا به فرستادن ھيروئين به کشور ما ھمچنان ادامه می دھند و حتی يکی از آنھا از بين برده نشده است. ندادند

 بارھا نگرانی اش را در مورد ناکامی ناتو در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه

 درصد مواد ٢٠ درصدی مواد مخدر گفته است که ساالنه بيش از ۶٠او ضمن اشاره به افزايش . ابراز داشته است

 تن ترياک ۵۶تن ھيروئين و  ٧٠مخدر توليد شده در افغانستان به روسيه قاچاق می شود که تنھا در سال گذشتۀ ميالدی، 

  .توليد افغانستان به روسيه وارد شده بود

 ٩٠ درصد بازار اياالت متحدۀ امريکا با ھيروئين افغانستان و ٣۵ درصد بازار اتحاديۀ اروپا، ٨٠در حال حاضر 

از طريق  درصد مواد مخدر افغانستان ۶۵. درصد بازار جھانی به طور کل با مواد مخدر کشور ما تأمين می گردد

  .شود که روسيه آن را خطر جدی برای امنيت داخلی خود می پندارد آسيای مرکزی ترانزيت می

  

کشور ما يکی از ثروتمندترين کشورھا از لحاظ معادن و ذخاير طبيعی مانند گاز،  :چپاول معادن و ذخاير طبيعی.١٠

، نيوبيوم، )آن حتی بيشتر از بوليوی می باشدکه به نام نفت عصر آينده مسمی شده و ذخاير (نفت، آھن، مس، ليتيم 

باشد که افغانستان را از لحاظ ذخاير زيرزمينی در جملۀ کشورھای فوق غنی گروه  يورانيم، طال و سنگ ھای قيمتی می

  . کانادا، افريقای جنوبی و برازيل قرار داده است

در حالی که پژوھشگران (لر تخمين کرده است ليارد داي ھزار م٣دولت افغانستان ارزش ذخاير کشف شده را در حدود 

 شده که از جملۀ آن ئی محل اين معادن شناسا١۴٠٠تا حال بيش از ). ليارد دالر تخمين می کننديناسا، آن را پنجھزار م

 معدن خرد و بزرگ از طريق قرارداد سرمايه گذاری به شرکت ھای داخلی و خارجی به فروش رسيده ١٠٨در حدود 

س برآورد کارشناسان سکتور سرمايه گذاری در معادن، در صورتی که سرمايه گذاری در معادن بر اسا. است

 سال آينده از لحاظ اقتصادی می تواند به  گروھی از ٢٠ الی ١۵افغانستان به شکل درست مديريت شود، افغانستان تا 

  . با در آمد متوسط مثل لھستان، سلواکی و مجارستان وارد شودئیکشورھا

از اھداف اشغالگران امپرياليست، ضمن موقعيت جيو پولتيک افغانستان، چور و چپاول منابع زير زمينی کشور يکی 

دولت پوشالی در کنار فروش ساير . ماست که در اين رقابت کشورھای غير اشغالگر مثل چين و ھند نيز داخل شده اند

را با شرکت ھای خارجی و داخلی قرارداد ) ت آمومس عينک، آھن حاجی گک و حوزۀ نف(معادن تا حال سه معدن مھم 

  .نموده است

سی چين به دست آورده که قرار است در . سی. را شرکت ام) دومين معدن بزرگ جھان(قرار داد معدن مس عينک 

ليون تنی مس را در حالی به دست ي م١۵چينی ھا اين معدن . ليارد دالر سرمايه گذاری کندي م۴مرحلۀ اول بر آن تا 

ليون دالری مقامات دولت پوشالی در قرارداد اين معدن به زودی به رسانه ھای بيرونی و ي م٣٠ورده اند که بوی فساد آ

داخلی درز کرد و نشان داد تا وقتی اشغالگران و دولت پوشالی در کشور ما حاکم باشند، توده ھای زحمتکش از عوايد 

  .  حاصلۀ اين معدن ابداً به رفاه نخواھند رسيد
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 درصد برآورد شده است، بر ۶۴ تا ۶٠ليارد تن آھن می باشد، و غلظت آن ميان ي م٢معدن آھن حاجی گک که دارای 

برای سرمايه .  سال دارد١٨٠اساس تخمين وزارت معادن و صنايع افغانستان، استخراج تمامی اين معادن نياز به 

  . و ايرانی بودندئی، کانادائی ھای چينی، امريکا شرکت داوطلب شده بودند که شامل شرکت٢١گذاری در اين معادن 

حوزۀ نفتی آمو دريا که در سرپل موقعيت . حوزۀ نفتی آمو دريا از ساحات ديگری است که به فروش گذاشته شده است

ليون بيرل نفت يکی از بزرگترين حوزه ھای نفتی افغانستان به شمار می رود که مورد يدارد، با داشتن ھشتاد و ھفت م

که روابط تنگاتنگ و » وطن گروپ«جه شرکت دولتی چين واقع شده و قرار است با يک شرکت داخلی به نام تو

  . خانوادگی با کرزی دارد، کار سرمايه گذاری در اين بخش را به زودی آغاز کند

ليارد ي م١.٩ ادارۀ سروی جيولوجی امريکا، نفت خامی که از افغانستان به دست می آيد، ٢٠١١بر اساس سروی سال 

 ھزار بيرل نفت خام از افغانستان صادر شود، با در نظرداشت ٢۵٠بيرل است و بر اساس ھمين سروی اگر روزانه 

در ھمين . ليارد دالر عايد خواھد داشتي م٩، افغانستان از اين رھگذر ساالنه ) دالر١٠٠در حدود (قيمت ھر بيرل نفت 

ليارد متر مکعب ي م۴۵٠ند که تمامی منابع گاز طبيعی در افغانستان به  نيز تخمين می کنئیحال زمين شناسان امريکا

  .می رسد که تقريباً نيمی از منابع مشخص شدۀ طبيعی در عراق را می سازد

ليارد دالر خواھد ي م١.۵ درآمد افغانستان از ناحيۀ استخراج معادن به ٢٠١۶دولت پوشالی پيش بينی می کند که تا سال 

ليارد دالر ي م۴ که استعمارگران و دولت پوشالی آن را دھۀ تحول می خوانند، بايد به ٢٠٢۴تا سال و اين رقم . رسيد

اما چنانچه ما در يازده سال گذشته ديديم، غارتگران داخلی و خارجی، اين معادن را تاراج خواھند کرد و معادن . برسد

  .مبدل خواھند شد...  انگليسی، روسی و،ئیکشور ما به رقابت خونين ميان شرکت ھای خارجی چينی، امريکا

  

 که کشور ما را به اشغال ئی و ناتوئی در کنار امپرياليست ھای امريکا:دولت ھای مرتجع منطقه و دولت پوشالی.١١

خصوص ه درآورده و بيش از يازده سال است که با بيرحمی و قساوت تمام جنايت می کنند، دولت ھای مرتجع منطقه ب

از اين ميان پاکستان به . ، در سياست کلی با امپرياليست ھا توافق دارندئی روسيه و چين ضمن تضادھاپاکستان، ايران،

ايران نيز ظاھراً با شعارھای تند و تيز . حيث نوکر ارزان امريکا و انگليس نقش عمده در تداوم اشغال کشور ما دارد

چين به شدت در صدد چپاول معادن . د گذاشته استئير تأعليه امريکا در يازده سال گذشته عمالً بر اشغال کشور ما مھ

ھای دايمی امريکا، خواستار خروج زودھنگام ناتو نبوده، پايگاه  افغانستان می باشد و روسيه نيز ضمن مخالفت با پايگاه

دخيل در اين بخش به طور گذرا چھار دولت مرتجع . سازد ھای نظامی اش را در کشورھای آسيای ميانه مستحکمتر می

  :در قضيۀ افغانستان را مورد بحث قرار می دھيم

 و انگليسی ئیدولت پاکستان يکی از مرتجع ترين دولت ھاست که به حيث سگ ھار امپرياليست ھای امريکا :پاکستان

پاکستان با حمايت از فاشيست ترين اسالميست ھای افغانستان و بعد به رسميت شناختن امارت . در منطقه عمل می کند

 به شدت ضد مردم زحمتکش ماست که با اين سياست ھا در خدمت بی چون و چرای یاه طالبی، يکی از دولت ھاسي

  .ھای بزرگ امريکا و انگليس قرار دارد ستراتيژی

افغانستان مبدل نموده اند » دشمن اصلی« ھا و انگليس ھا در يازده سال گذشته به طور موفقانه پاکستان را به ئیامريکا

دولت مرتجع پاکستان نيز . کشور ما را به اشغال درآورده مصروف چپاول آن می باشند» دشمن اصلی«يۀ اين و زير سا

پاکستان که يکی از عوامل و . اش استفاده کرده است  برای عملی کردن خواست ھای ديرينهئیاز اين فرصت طال

ل ھای اخير دوشاودش امريکا و انگليس در مزدوران مھم امپرياليزم امريکا در اين منطقه به شمار می رود، در سا

امور افغانستان مداخله کرده و وظيفۀ حمايت از طالبان را به وجه احسن به پيش برده است که اشغال، امضای پيمان 
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گوی پايگاه ھای نظامی دايمی امريکا در کشور ما پيامد اين  و ھای ستراتيژيک با کشورھای غربی و بحث و گفت

  . سياست می باشد

اين .  خود از کشور ما می باشدئیپاکستان ضمن کمک در تطبيق ستراتيژی ھای بزرگ امپرياليستی، در حال سودجو

دولت مرتجع که زمانی تالش داشت به واسطۀ اسالميست ھای مزدور چون حزب اسالمی گلبدين، جمعيت اسالمی 

اختالف با ھند و تعميق (له أل سازد، ظاھراً سه مسجمی خود مبدربانی و اتحاد اسالمی سياف، افغانستان را به ايالت پن

را از مسايل مورد اختالف خود با ) طلبان بلوچ و خط ديورند ئینفوذ ھند در افغانستان، حمايت دولت پوشالی از جدا

  . افغانستان می داند

 پاکستان ھميشه از معضل با وجودی که خط ديورند عمالً به مرز واقعی ميان افغانستان و پاکستان تبديل شده است، اما

 ممکن می به ھر طريقاز اين رو در ھماھنگی با سياست کلی امپرياليست ھا، . اين خط در نگرانی به سر برده است

يکی از اين موارد فشار، .  رسمی اين خط فرضی شودئیخواھد افغانستان را زير فشار قرار دھد تا حاضر به شناسا

اين بمباردمان، ضمن اين که به مذاق . ر واليت ھای کنر و ننگرھار می باشدخصوص ده راکت باران مناطق مرزی ب

امپرياليست ھا به خاطر افزايش تنش ميان دو دولت ارتجاعی و پوشالی خوش می آيد، پوسيدگی پيمان ستراتيژيک 

  .افغانستان با امريکا را نيز نشان می دھد

ھالبروک فرستادۀ خاص بارک اوباما در . ای امپرياليستی استراکت باران مناطق مرزی افغانستان جزئی از برنامه ھ

امور افغانستان و پاکستان چند روز قبل از مرگش اعالم کرد که افغانستان و پاکستان برای از ميان بردن اختالفات 

ن مصالحه را در لۀ مصالحه با طالبان می انديشند و عنان ايأ ھا جداً به مسئیو حال که امريکا. ديرينۀ شان بايد بکوشند

پس . د بگذاردئيای دولت فعلی افغانستان بر خط ديورند مھر تأ دست پاکستان می بينند، ھرگز ناراضی نيستند که به گونه

  .  آشکارا از اين که خط ديورند را به رسميت می شناسند، صحبت کردندئیاز مرگ ھالبروک، مقامات امريکا

معضله ھای سرحدی ميان کشورھا، نه از صالحيت امپرياليست ھای خونخوار و نه ھم » حل«سازمان ما باور دارد که 

ھای ارتجاعی و پوشالی است، بلکه اين حق مسلم خلق ھای دو طرف سرحد مورد متنازعه است که  از صالحيت دولت

  .بايد تصميم خود را اعالم نمايند» ن سرنوشتييحق تع«بر اساس 

راکت باران مناطق سرحدی افغانستان از سوی نظاميان پاکستانی در حالی جريان دارد که دولت پوشالی با امريکا پيمان 

اياالت متحده به منظور کمک يک چارچوب درازمدت «درازمدت ستراتيژيک به امضاء رسانيده است که بر اساس آن 

با درک «و » تلقی می نمايد» متحد عمدۀ خارج ناتو«ه عنوان ھمکاری ھای دو جانبۀ امنيتی و دفاعی، افغانستان را ب

اين که ثبات افغانستان در ترقی و ثبات آسيای جنوبی و آسيای مرکزی نقش دارد، اياالت متحده تأکيد می کند که ھرگونه 

طرفين بايد در صورت وقوع چنين رويدادی، ... تجاوز بيرونی عليه افغانستان را موجب نگرانی شديد خود می پندارد

ھرچه عاجل در مشورت با ھم، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سياسی، ديپلوماتيک، اقتصادی و نظامی به توافق ھر 

، اما ديده می شود که امريکا نه تنھا به کمک »دو طرف و در مطابقت با احکام قوانين اساسی شان، طرح و تطبيق کنند

  .له سکوت اختيار کرد و بايد می کردأاش نرفت، بلکه در اين مس دولت پوشالی

 رژيم واليت فقيه جمھوری اسالمی ايران، يکی از سفاکترين رژيم ھای منطقه است که دشمنی خود را با مردم :ايران

اين رژيم با شوينيزم غليظ و فاشيزم آخوندی، دشمن ديرينۀ کمونيست . زحمتکش افغانستان بارھا و بارھا نشان داده است

ن و فرھنگيان متعھد و توده ھای زحمتکش ايرانی است که ھميشه در کنار دولت ھای مستبد، غارتگر و ضد ھا، مبارزا

مردم قرار داشته، برای صدور انقالب اسالمی، ھزاران اطالعاتی را به کشورھای گوناگون از جمله افغانستان گسيل 

  .ای را به وجود بياورند سانهداشته تا شبکه ھای استخباراتی به شمول مراکز جاسوسی فرھنگی و ر
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رژيم سفاک ايران در يازده سال گذشته با ھزاران اطالعاتی و نوکر داخلی، بيش از پيش دايرۀ نفوذش را وسيع ساخته، 

ھر سال روز مرگ خمينی اين جالد خلق ايران را در مراسم خاصی برگزار می نمايد، و از ده ھا رسانه حمايت مالی 

 چوکره ھای فرھنگی سالگرد گذاشته و اتحاديه تأسيس می نمايد، و دولت پوشالی نيز از آن به نموده، برای نوکران و

در حالی که اين خونخواران در سفارت . حيث برادر مسلمان و ھمزبان يادآوری کرده، چای پولی آن را حالل می سازد

خصوص کارگران ما را اعدام ه و بکابل برای فرھنگيان مزدور سالگره می گذارند، در ايران توده ھای زحمتکش 

نموده، آنان را از بلندمنزل ھا به زير پرتاب کرده به توھين و تحقير شان پرداخته، از ورود به تفريحگاه ھا ممنوع قرار 

  . می دھند و با بدترين شکل استثمار می کنند

بن تا حال عمالً اول  از کنفرانس اين رژيم اسالمی ضمن اکت و ادای ضد اشغال و امريکا و حمايت قسمی از طالبان،

در کنار استحکام دولت پوشالی قرار داشته، پروژه ھای گوناگون اين دولت را حمايت می کند، چيزی که در عراق 

 بر سر انتقال لوجستيک با روسيه و قرقيزستان خراب شد، ئیوقتی روابط اشغالگران امريکا. انجام داد و می دھد

 ھا ئی دم شوراندند که اگر چنين انتقاالتی از طريق چاه بھار صورت بگيرد، اما اين امريکاحاکمان ايرانی چندين بار

  . ايران پاسخ ندادندۀبودند که به پيشنھاد جبونان

ما ضمن اين که رژيم ايران را يکی از رژيم ھای سفاک مذھبی و قاتل ھزاران انقالبی و کمونيست ايران می دانيم، در 

 عمده ندانسته، ھمکاری آن را با دولت پوشالی محکوم می کنيم، زيرا ھر نوع ھمکاری اين حال حاضر آن را دشمن

  .  رژيم با دولت پوشالی، ھمکاری با امپرياليست ھای اشغالگر کشور ما می باشد

 است که در حال ئیروسيه که خود را وارث سوسيال امپرياليزم شوروی می داند، يکی از امپرياليست ھا :روسيه

تالش دارد تا جلو توسعۀ ... اين کشور در چارچوب سازمان شانگھای، بريکس و.  گيری دوباره می باشدقدرت

والديمير پوتين که برای سومين بار به رياست . روزافزون امپراتوری امريکا را در مناطق تحت نفوذش بگيرد

ناتو محصول جنگ سرد است و در : جمھوری فدراتيف روسيه انتخاب شده است، در خطاب به مجلس دوما گفته است

صورتی که سياست ھايش خالف منافع روسيه قرار بگيرد و نتواند ثبات را در افغانستان تأمين کند، روسيه ناگزير خود 

  . وارد عمل خواھد شد

ر  بر افغانستان حمله کرد، از ھمان روز روسيه نگران حضو٢٠٠١پس از آن که اياالت متحدۀ امريکا در ھفتم اکتوبر 

امريکا در منطقه بود، اما پس از تدوير لويه جرگۀ مسخرۀ وطنفروشی که در آن امضای پيمان ستراتيژيک با امريکا 

. گو قرار گرفت، روسيه مخالفتش را با ايجاد پايگاه ھای دايمی امريکا در افغانستان با صراحت ابراز کرد و مورد گفت

ير امور خارجۀ روسيه اعالم کرده است که طرح خروج  الوروف وزئینوشت که سرگ» اينترفکس«خبرگزاری 

ھای نظامی امريکا در افغانستان، متناقض يکديگر ھستند و روسيه   و ايجاد پايگاه٢٠١۴نيروھای نظامی امريکا تا سال 

او گفته است که در عرصۀ سياسی بايد منافع ساير . باشد خواستار توضيحات روشن و کامل در اين مورد می

طور مستقيم تحت تأثير اتفاقات روی داده در افغانستان قرار گرفته ه  که در اين منطقۀ ناآرام قرار دارند و بئیکشورھا

  .اند بايد مورد توجه قرار داده شود

 ضمن ابراز نگرانی در ١٣٩١ سنبلۀ ٣١ دايمی فدراتيف روسيه در سازمان ملل متحد به روز ۀويتالی چورکين نمايند

در صورتی که قومندانی ناتو تعھد می کند که عمليات ضد «:  گفت٢٠١۴ھای امريکا پس از سال  مورد احتمال پايگاه

ه ب... يابد، پس حفظ پايگاه ھا نه برای افغانستان، بلکه برای وظايف ديگر خواھد بود  پايان می٢٠١۴تروريزم تا سال 

آن کشور و ساير کشورھای منطقه استفاده  ضد منافع ھمسايه ھای هحضور نظامی در افغانستان نبايد باز ھر صورت 

  ».شود
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 با ٢٠١٢ اکتوبر ١٢ خاص پوتين برای افغانستان و پاکستان در ديداری که در ۀدر ھمين حال ضمير کابلوف نمايند

خبرنگاران افغان در مسکو داشت، ابراز داشته است که روسيه با ھمکاری ايران، پاکستان، افغانستان، ھند و چين در 

  .»ی می باشده ئفغانستان از طريق راه حل منطقبحران ا«صدد حل 

: ی روسيه را چنين بيان کرده استه ئدانسته، طرح منطقموريت آيساف را در افغانستان شکست خورده أکابلوف که م

ی از جمله با حضور افغانستان، ايران، پاکستان، ه ئد سيستم برخورد دسته جمعی منطقخواھيم از طريق ايجا ما می«

او در اين » .ند، چين و کشورھای آسيای مرکزی سيستم مناسبات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ايجاد کنيمھ

  ».روسيه به ھيچ وجه با ھيچ نوع پايگاه نظامی خارجی در خاک افغانستان موافق نيست«مالقات گفته است که 

ود، چنانچه در زمان تجاوزش به کشور ما امپرياليزم روسی در حالی که دشمن خلق ھای زحمتکش به شمار می ر

اما قراين و تضاد منافع . دشمن عمدۀ ما به حساب می رفت، در اوضاع جاری دشمن عمده به شمار نمی رود

 مربوط به افغانستان فعال خواھد یامپرياليست ھا نشان می دھد که روسيه به زودی به طور جدی و بيشتر در قضايا

سازی بيشتر در شماری از کشورھای آسيای ميانه است و در شماری  صدد پايگاهروسيه ھمين اکنون در . شد

اش پرداخته و با ازبکستان مانور مشترک  ھای نظامی به تداوم قرارداد پايگاه)  پايگاه۴تاجکستان و قرقيزستان با (

ط نظامی را در اختيار اردوی اين کشور تعدادی از وساي.  که زمانی امريکا پايگاه نظامی داشتئینظامی انجام داده، جا

  .افغانستان گذاشته و حاضر است ھليکوپترھای نظامی را نيز در اختيار اردو قرار دھد

 لنين، به يک کشور تمام عيار امپرياليستی مبدل شده است، ۀ مشخصات امپرياليزم به وسيلۀچين که بر اساس ارائ :چين

ستان فعال شده و تا اکنون دو قرارداد بزرگ در بخش معادن کشور در سال ھای اخير از طريق سرمايه گذاری در افغان

چين دومين اقتصاد بزرگ جھان است که رشد نسبتاً خوب اقتصادی را تجربه می کند و اين . ما را از آِن خود کرده است

  .رشد سريع نياز و عطش آن را به انرژی و مواد خام با گذشت ھر روز بيشتر می سازد

 اخير سازمان ھمکاری ھای شانگھای، نشاندھندۀ اھميت افغانستان از جلسۀان به حيث عضو ناظر در دعوت از افغانست

است که امريکا ھر دو را رقيب خود در ) چين و روسيه(لحاظ سياسی و اقتصادی برای دو کشور عمدۀ اين سازمان 

عمدتاً اقيانوس ( تحت نفوذ چين ۀو ساح) هعمدتاً آسيای ميان(داند، و از ھمين رو در ساحۀ تحت نفوذ روسيه  منطقه می

حضور نظامی خود را نشان می دھد، چيزی که نه روسيه و نه چين می توانند به آسانی از پھلوی آن بگذرند و لذا ) آرام

  . ھای متشکلۀ شان به نحوی از انحاء بکشاند ناگزيرند پای افغانستان را به سازمان

به ھمين منظور در .  ممکن، سازمان ھمکاری ھای شانگھای را تضعيف نمايدۀلاما امريکا تالش دارد تا با ھر وسي

صدد ايجاد تشکيل يک سازمان اقتصادی و سياسی آسيای ميانه بدون حضور چين و روسيه می باشد که افغانستان، 

تر سازمان امريکا از وسعت و ھماھنگی بيش .تاجکستان، قرقيزستان و قزاقستان در اين سازمان شامل خواھند بود

خصوص که چين و روسيه روابط خود را بيش از ھر زمان ديگر نزديکتر ساخته اند و ه شانگھای نگران است، ب

  .دھند تمرينات مشترک نظامی را انجام می

چين با در نظرداشت تشديد رقابت، از ھمين اکنون با حرص تمام در سرمايه گذاری ھای افغانستان سھم می گيرد و 

با وجودی که دولت چين، دولت غارتگر و چپاولگر در کشور ما به شمار می رود، اما . را حمايت می کنددولت پوشالی 

  .گردد دشمن عمده محسوب نمی

  

  پيامدھای اشغال و اسارت

با .  آن شده استئی و انگليسی و متحدان ناتوئیکشور ما وارد يازدھمين سال اشغال توسط امپرياليست ھای امريکا

 امور ۀچنانچه ادوارد ھرمن استاد باسابق. شدت استعمار بيشتر شده و کشتار خلق ما افزايش يافته استگذشت ھر روز 
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: می نويسد»» دولت ھای ورشکسته«ـ ناتو يا شرکت سھامی توليد  اياالت متحده «ۀمالی در پوھنتون پنسلوانيا در مقال

می امريکا نصب شده بود، می توانستيم اين جمله را  که بر سر دِر ورودی پايگاه نظائیطی جنگ ويتنام، روی تابلو«

  ».کار ما کشتن است، و کارھا خوب به پيش می رود: بخوانيم

 ھا بر دروازه ھای پايگاه ھا و قرارگاه ھای شان به طور آشکار چنين ننوشته اند، اما کار شان در ئیاکنون، اگر امريکا

 ھا چگونه می کشند، بھتر ئیبرای اين که بدانيم امريکا.  می رودافغانستان کشتن است و کارھای شان ھم خوب به پيش

:  را نقل کنيمئیھا قسمت» انگيز دولتی  حرکات خوفۀپشت پرد: خسارات جانبی«است از مقالۀ گيوم دو روويل به نام 

خسارات «اخت، ر خاصی از قدرت به راه انديي که اياالت متحده به نام تغئیپس از فروپاشی ديوار برلين، در جنگ ھا«

ھمان اصطالحی بود که توسط ارگان ھای روابط عمومی پنتاگون رايج گرديد تا غير نظاميانی را که در » جانبی

ناميدند تا از طريق اين بازی زبانی » خسارات جانبی«عمليات نظامی کشته می شدند، با اين شکل تعريف کرده و آن را 

باری خود را توجيه  لی را بازتاب داده و با جلب توافق عمومی، خشونتدر افکار عمومی غرب شکل و شمايل قابل قبو

باری که حاصل اطالعات  ـ خواست قدرت نظامی نبوده و از اشتباھات مصيبت ـ جانبی  که چنين خساراتیئیگو. نمايند

  ».غلط يا نقص فنی بوده اظھار تأسف و ندامت می کنند

تحميل درد و رنج :  اينجا قاطعانه تبليغات سياسی را تکذيب می کنددکترين نظامی در«: گيوم دو روويل می نويسد

 است که آنان ئی بدن آنان يکی از راھکارھاۀنظامی يکی از راھکارھای پيروزی در جنگ است، شکنج شھروندان غير

... دارد  وا می است که روح آنان را به تبعيتئیرا به زانو در می آورد، تسخير وجدان آگاه آنان نيز يکی از راھکارھا

 تنھا می تواند به تشويق شھروندان به ئیھا کنيد که چنين روش شايد ھنوز در اين مورد دچار ترديد ھستيد و فکر می

ولی سربازان در سرتاسر جھان به روشنی می . ندازندبه راه بي}ارتش سايه{ست گيرند و نجامد و اسلحه به د بيمبارزه

آور انتقام نمی گيرند، در سکوت رنج می برند و تنھا  قربانيان عمليات خوف: ی گويندپوشی پاسخ م دانند و بی ھيچ پرده

شان را به  رؤيا و آرزومندی شان صلح است، تا بتوانند مرده ھای شان را به خاک بسپارند و بر مزار آنان سوگواری

رسند که از دژخيمان خود   میئیبه جاگناه غالباً  قربانيان بی: رود اين موضوع حتی فراتر از اين می... پايان ببرند

از پای افتاده با روحی درھم شکسته پس از تحمل آن ھمه درد و رنج، به . کنند شان درخواست حمايت و پناھندگی می

  ».کنند  تفنگ به سوی شان دراز میۀآويزند که دشمنان شان از آن سو لول دستی می

جنگ استعماری کنونی ھستند، جنگی که تا » خسارات جانبی«خصوص دھقانان و کارگران ه زحمتکشان کشور ما، ب

 در آن صورت گرفته ئی ھزار عمليات تھاجمی ھوا٥٠ليارد دالر به مصرف رسيده، در يک سال ي م٥٥٠ آن دراکنون 

. است، يازده سال است که خلق ما در آن کشته می شود، به زمين می افتد و در گودال فقر به نيستی پرتاب می شود

ر خلق ما با گذشت ھر روز افزايش می يابد و آمار دروغين منتشر شدۀ نھادھای استعماری که آن را به مراتب از کشتا

 تن، در ٩٢٩  ـ ٢٠٠۶در سال: دھند، شدت و حدت استعمار را به خوبی بيان می کند شدگان کمتر نشان می اصل کشته

 ھم سال ٢٠١١.  تن کشته شده اند٢٧٧٧ ـ٢٠١٠ تن، در٢۴١٢ ـ ٢٠٠٩ تن، ٢١١٨ـ ٢٠٠٨ تن، در ١۵٢٣ ـ ٢٠٠٧

 ٣٠٢١ ھشت درصد بيشتر شده بود که يوناما آن را ٢٠١٠بر اساس آمار يوناما، کشتار مردم نسبت به سال . خونين بود

  . تن اعالم کرد

 صورت ئی در افغانستان بود، روزانه ده حملۀ ھوائیدر زمانی که جنرال مک کريستال قوماندان نيروھای امريکا

 عمليات رسيد که بر اساس ٢٠ روزانه تا ئیگرفت، اما با تحويل قومانده به جنرال پتريوس سطح اين عمليات ھوا می

 توسط طياره ھای ناتو صورت گرفت که اگر به ئی حملۀ ھوا۶۵٠، ٢٠١١ اردوی امريکا، تنھا در ماه جوالی ۀاحصائي

  .  تن می رسد۶۵٠اد کشته شدگان ماه جوالی بهطور اوسط در ھر حمله فقط يک نفر ھم کشته شده باشد، تعد
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وحشت کشتار زحمتکشان در افغانستان به قدری شوک دھنده و جنايتبار است که بان کی مون اين مدير پير و جاسوس 

او گفت که تلفات .  ھا، در گزارشی که به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه کرد، آن را نگران کننده خواندئیامريکا

 درصد ٣٩ به ٢٠١١ در اگست ٢٠١٠ مربوط به جنگ در مقايسه به ماه اگست ئی در افغانستان در تمام رويدادھاملکی

 حملۀ انتحاری در افغانستان صورت می گيرد که تلفات افراد ملکی را باال برده ١٢افزايش يافته و ماھانه به طور اوسط 

  . است

امپرياليست ھا بعد از آن که می . ن ھا نيز در حال افزايش استآ» بھای خون«با ازياد کشتار توده ھای زحمتکش، 

پس از آن . کشند، از توھين خون مردم ما دريغ نمی ورزند و با پرداخت دو ھزار دالر غايله را ختم شده تلقی می کنند

ه رگبار بستند،  تن به شمول زنان و کودکان را ب١٧ کندھار ئیکه يک گروه جنايتکار نظامی امريکا در ولسوالی پنجوا

  !!! ھزار دالر باال رفت۴۶باره از دو ھزار دالر به  ھای افغان يک کشته شده» بھای خون«

تا اکنون در حدود .  نفر قربانی ماين می شوند که از ھر ده قربانی شش تن آن کودکان می باشند۵٠در ھمين حال ماھانه 

 باند مسلح جھادی زندگی را بر توده ٢٠٠ده موجود است؛  درصد مناطق ماين گذاری ش٣٠ليون ماين در ييک الی دو م

 ٣٠ باب مکتب بسته است؛ تلف شدن ساالنه ۵٠٠ليون کودک از رفتن به مکتب محروم ھستند، ي م۵ھا حرام ساخته اند؛ 

 کودک به بيماری اسھال در ھر ھفته تنھا ۶۵٠٠درصد کودکان کمتر از پنج سال به خاطر بيماری اسھال؛ مبتال شدن 

 درصد مردم به آب صحی آشاميدنی، جايگاه اول افغانستان در مرگ و مير مادران که بر ٧٠در کابل، عدم دسترسی 

 ۵٣سپارد؛ مبتال شدن ساالنه   مادر يک تن در زمان والدت جان می١۵اساس گزارش سازمان صحی جھان از ھر 

 ٩گردد، ثبت   آن به زنان بر می۶٠واقعه  ١٠٠ که از ھر ھاآناز  تن ١٠۵٠٠ھزار نفر به مرض توبرکلوز و مرگ 

 ھزار کودک در کوره ھای خشت پزی اطراف شھر ۵٠ھزار مورد خشونت عليه اطفال در پنج سال گذشته، کار بردگی 

ليون گرسنه بر ي م٩ليون بيکار، ي م۴ليون معتاد، ي م١.۵ليون کودک در سرتاسر افغانستان، يکابل، کار اجباری يک م

 مورد تجاوز جنسی بر زنان تنھا در ھفت ماه گذشتۀ سال ٣٣ قتل ناموسی و ۶٠ان خوراک جھان، اساس گزارش سازم

 ھزار افغان در ھر سال؛ فحشاء، ٢۵ ئی، از دست دادن بينا»کميسيون مستقل حقوق بشر«روان شمسی بر اساس راپور 

  .گين اشغال استاز پيامدھای نن... ، اختطاف، سرقت، دزدی، اسارت، جاسوسی، مدال بازی وئیگدا

سازمان انقالبی افغانستان در چنين وضع دشوار و کشنده با اتکاء بر توده ھا، ھواداران و اعضای خود، مبارزۀ انقالبی 

دھد و باور دارد که راه طوالنی مبارزه پر پيچ و خم است که فقط با ھمت، اراده، اتخاذ مشی و  و اصولی را ادامه می

  .توان تا فتح قله ھای ظفرنمون پيروزی به پيش رفت سياست اصولی و انقالبی می

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩١ عقرب ٢۵

  

  ـ بخش نھم و آخر ی) ارگان تيوريک ـ سياسی سازمان انقالبی افغانستان( چھارم ۀبه پيش شمار

 

 


