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                               ایاالت متحده امریکا  به طالبان ضرورت دارد تا                                              

                                                   . حضور نظامی خودرا درافغانستان  توجیه نماید             

                  US  Needs   Taliban  to  justify  its  military  presence  in      

    Afghanistan                                                                                                                     

سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا  « راوا»مصاحبه با انجمن انقالبی زنان افغانستان 
 تحت زعامت  روسایی جمهور جدید  نیز تغیر نکرد ؟در 
   

به ازسرمایه داران %(1)به حفظ منافع یک فیصد  تهرکس که درکاخ سفید نشسته اس    

 امریکا را  تا هژمونی ایاالت متحده.  گسترش  جنگ درسراسر  جهان ادامه  خواهد داد

                                                                                               
د کنند گان اسلحه  وشرکت از سوی هم  بسیاری از شرکت ها ؛ تولیدر جهان حفظ کند ؛ 

را استخدام کرده اند  همه از جنگ  بهره  میگیرند ویا از فرصت های  های که مزدوران 

می  یرانی  جنگ سودمیبرند ؛ افزایش  تعدا د نیروهای  نظابازسازی  فراوان  ناشی ازو

ویانه هم   ایاالت متحده امریکا  درافغانستان  هرگز بخاطر تامین  امنیت درکشور نبوده 

بین میبرد  بلکه  را از (  ISIS-اس آی اس )امریکا  آنچه را که خلق کرده مثل طالبان و 



ان  قدرت  خود اعم از  چین  و روسیه  وایر  رقبای  این امریکا است که در منطقه برای

                                                                                          . ن میدهد خودرا نشا

در افغانستان  یران ف ایاالت متحده امریکا  وا ت آنها هد وت ها واختالفا علیرغم  تفا     

یت همیشگی   شه بنیاد گرایی  وحماارتقای  سطح اند یوآنهم   میشوددریک نقطه متمرکز 

ن سان  که  ایاالت  یت کاران  بنیاد گرا  هما یشان وجنا از عناصر ارتجاعی وتاریک اند

(  1881) و ( 1821)  هه هایدخود در متحده امریکا توسط همین  بنیاد گرایا ن مزدور 

نیست ونابود  کرد تا که بتواند  آزادی ومقاومت را  صدها تن  از انقالبیون  ومبارزان راه

از ظهور اندیشه های ملی  ومبا رزات آزاد یخواهی و   شخصیت های  مستقل  وطنخواه  

.                                             اظهار داشت ( راوا)نماینده ( Friba)جلوگیری بعمل آورد واین مطا لب را فریبا 

اکتوبر   ه درما  که  راجع به اعتراض لطفا   ( Edu Montesanti) نتیسا نتیا یدو مو   

چونکه دقیقا  این اعتراض  توسط افغان ها  صورت درکابل صورت گرفت صحبت کنید ؟

                                                                                                                                   .گرفت

ماه اکتوبر توسط حزب همبستگی افغا نستا ن  ( 6)اعتراض در :   (اراو)فریبا سخنگوی 

(solidarity party of  Afghanistan =SPA )  دربرا بر  شا نزدهمین سا لگرد  تهاجم

ن  یک حزب  نستا همبستگی افغا حزب   -برگزارشد  ایاالت متحده امریکا برافغا نستا ن

سکوالریزم   موکراسی ،  نه  ومترقی است  که استقالل  ، آزادی ، د دموکرات ملی گرایا

معترضان  ؛  ول درماه اکتوبربرگزارمیشود  ساوبرابری را بیان میکند ؛ این اعتراض هر

ودیگر قدرت های  ن نستا فغا ا رمداخله امریکا  ومتحد ان  آن دخواستار  پایان  اشغال و

جنایات فجیعی اویر ازتصآنها یعنی این معترضان باخود پلی کارت ها و درمنطقه میشوند

های خود  خواستار  پایان نشان دادند ودرشعار موبمردمل کرده امریکا را در افغانستان ح

ند   افغانستان شداز تو  نا –دادن  به اشغال  افغانستان وچیدن  پایگاه های  نظامی امریکا 

ست نشانده گان   د وتو  ودر شعار های خود  وانمود ساختند  که ایاالت متحده امریکا و نا

ومعجزه چیزی دیگر ح را بوجود می آورند جز معما شان  که مدعی اند دراین کشور صل

                                                                                                      . نخواهد بود 

ی  ودست این حزب همچنین  شعارهای را مبنی بر محکومیت   ، حکومت  عروسک       

ر حکمتیا گلبدین بانشانده افغانی متشکل ازمجاهید ین جنایتکار بنیادگرایان ومعاهده صلح 

                                                                                                                                   . ت کار وقاتل را نیز  سر میدادندیا جنای

هشتم )ماه اپریل و ( 82)همچنان حزب همبستگی  افغانستان درتظاهرات خود  تاریخ      

دآوردند درتحت تصرف خو( 1888)را  که بنیادگرایان جهادی کابل را در سال ( ماه ثور

یعنی هما ن مجاهید ین عروسک ومزدور را که ایاالت  متحده امریکا بر    محکوم کردند

                                                                             . سر قدرت آوردند وتا همین اکنون باالی مردم ا فغا نستا ن حکومت میکنند

ازقبل « امپراتوری»  توسطن  ید که جوانان افغا م گفته بودی راشما ب: ومونتیسا نتی اید



خریداری میشوند ، لطفا  دراین مورد  توضیح دهید ؟                                                                   

پروژه از قبل طرح شده ای    ن باالی نستا سال  که امریکا درافغا(  01)از مد ت : فریبا

ن  نستا ت خود ازقبل باالی جوانان افغا تحقق اهداف بلند مدوبخاطر  خود  کارکرده است

(  سی آی ای)سرمایه گذاری کرده است  وسازمان د کادر های بخود وفادار  طر ایجا بخا

حا ظ دراینمورد به آموزش  وتربیت  نوکر ها وچا کر های گوش بفرما ن خود  چه  از ل

سیا سی وچه از لحاظ نظا می  بخاطر پر کردن  کمبودی های کادر های وفادار خود بعد 

ازاینکه  . از اشغال افغانستان در زاین زمینه از هیچگونه تالش اش مضا یقه نکرده است

                                                                     . تا  بتواند دولت دست نشانده آینده خود را براحتی  بر سر قدرت آورد

 =سپاه صلح » )   نند  بخشی  از این جوانان استخدام شونده  از طریق  برنامه های ما   

peace corps  » اف جان کیندیتوسط  که   دواطلب امریکا  یا سا زمان دولتی جوانان 

جوانان افغانی که تصاویر شان را در (. از ویکی پید یا .... ایجاد شد « 1861»درسا ل 

ند که ثبت  نام شد   یی بیروت طر تحصیل در دانشگاه  امریکا میکنید  بخا زیل مشاهده 

                                                                                                                 :رت اند از  عبا

   

   (  Edu Montesantiمنبع )دوره آموزشی ایاالت متحده                

 ، «وردک»   فاروق   ، «غنی»اشرف     ، «کرزی»حامد    ،«  خلیل زاد» زلمی       

به بعد ( 8111)که ازسا ل  «احدی»انورالحق   و «تونپش»یوسف  ، «لودین»عزیزهللا 

                                                                            . ودرمقامات کلیدی قدرت دولتی تکیه زدند  ست هادرپ  

میکنیم  که ایاالت متحده امریکا   مشاهده چشم سر بابه اینسو( 8111)ل ما همچنان ازسا   
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گذاشته است و آن اینکه   ا  به نمایشدرافغانستان  موج تازه ای از برنامه های قبلی خودر

مستقیماً درتحت آموزش قرارداده است واز جانب دیگر جوانان افغانستان  تحت اشغال را 

بدنه دولت  بیشتر شده  تعداد ماموران تحصیل کرده وآموزش دیدگان امریکایی  افغان در

ا امریکا یی هشی  امه های مانند برنامه فولبیرایت این پروگرام آموزواز طریق برناست 

دریافت کنندگان بورس که جوانان افغانستان  بیشترین درخارج ودرداخل کشوردوام دارد 

کنند گان  بازدید  بین المللیوهمچنا ن برنا مه   لبیرایت میبا شند فو  برنامه  های تحصیلی

که  از نوع  شیوه های  (   Leadership program international visitor)رهبری   

                                                                                                                       .میبا شد  نیز بیشتر شده است ( سی آی ای )آموزشی سا زمان 

افزون  برآن کادرهای که از آنها درفوق نام بردیم  کادرهای جدید آموزش دیده  وتحت    

« نادری»،  نادر « تمرا»حنیف ، « صالح»رت ایاالت متحده امریکا  اعم از امرهللا نظا

« ثمر »، سیما « صدیقی»یق  ،  صد« عمر»،  وحید « ضمیر»،  اسد « لودین»جاوید 

« یانمرادا»،  داود « دادفر»،  اعظم « طیب»جواد ، « محسنی»، سعید «سپنتا»دادفر 

بود امروز   یه گذاری  که امریکا دراینمورد نموده  سرماکه پس از چند دهه   –ودیگران 

دولت  ن  نستا درافغا هدنظامی  میتواند تا چند نسل  آین ید غیر از این بیروکرات های جد

          .                                                        های د ست نشانده ای خودرا یکی بعد ازدیگری بر اریکه قد رت بنشا ند

کر است  که پس از سقوط به اصطالح  کمونیست ها  اعم از خلق  وپرچم   الزم به تذ    

ویا    بسیا ری از عوا مل  سازمان امنیت وهمکاری(  1888)تا سا ل ( 1892)در سا ل 

(KGB )یست های نوکر صفت  د جهان امریکا  همچو  ا فغا نستا ن  به د شمن ا فغا نستا

تکیه بر قدرت زدند وتا هنوز برسر اقتدار هستند  ( 1888)ان  که بعد از سال و بنیاد گرای

                                                                                                 . متی ونوکری امریکا در آمده اند  به پیشخد

فعلی ، یک خردمند وقاتل انقالبین یکی از مهمترین چهره های دولت «  اتمر»حنیف      

، نورالحق « مزدک»فرید وروشنفکران در طول زمانداری  خلقی ها وپرچمی ها بوده  ،

«  تنی» شهنواز «  شادان»عبد هللا« پنجشیری»دستگیر« گالب زوی»،محمد « علومی»

« حکمتیار»وزیر دفاع  دولت عروسک شوروی  که با  جنگ ساالر بنیاد گرا  گلبد ین  

گان   نویسند را میتوان نام گرفت،«  زمر»با هم درتالش  یک کودتا  ناکام ما ند و خلیل 

نیزدر «  باختری »وآصف « نادری»، پرتاو «زریاب »رهنورد« پدرام »لطیف اعم از

                                                                             . مت هستند  م برمیدارند که تا هنوز درخد دگی ق همین مسیر  نوکری وبند

سازمان های غیر دولتی درافغانستان پس از تهاجم ایاالت متحده امریکا برافغا نستا ن    

بطور چشمگیری افزایش یافته است که این خود یک ابزار دیگری  بدست امریکا بخاطر 

کران جمان  خارجی و نو رز  وانقالبی  علیه  مها خنثی کردن  فعا لیت های جوانان مبا

گفتی  را از سفارت  مبالغ هناین سازمانهای غیردولتی  .آنها میبا شد مزدور صفت محلی 

این سازمانهای غیر دولتی بد ست می آورند ( USAID)آن یعنی امریکا و ازموسسه بدنام 



 ای  درپروژه های  جنا یتکارانه  امریکا  ضد از زمان  بوجود آمدن خود بطورگسترده

مردم درامریکای التین کا روفعا لیت نموده که  یک گروه جد ید  ساختگی  وفریبنده از 

جوانان را  ا یجاد کرده  که مبا لغ هنگفتی را  دربازگشت  برای پیشبرد اهداف امریکا  

                                                                                                                                                                        . درکشور ما  بکار می اندازند

همواره وظیفه ای  سازمان های  غیر دولتی  حمایت «  فرهنگ امپریالیستی»گسترش   

جوانان منسوب به این .  شده  از سوی ایاالت متحده امریکا درسراسر جهان  بوده است 

زمانهای غیر دولتی  امروز فقط  به ارتباط عالقه  ایاالت متحده امریکا  درافغانستان سا

مینگرند  وتنها برای سود وتامین منافع امریکا به تبلیغ می پردازند و نه به تامین منا فع 

                         .                                                                                 کشور شان 

ر درخارج این پسران ودختران  با استفاده از  پول و قدرت ووعده های  زندگی راحت با

و استقالل طلبی    یترق، مبارزه در راه  وخصلت ناسیونالیستی از کشور  تطمیع میشوند 

وگروها   زمانها سا  ،ون  وهمه ای آنها  مغزشوی میشو ند مغز آنها بیروآزادی کشوراز

یک ( Jamiat Islahmy Afghanistan)سالمی افغانستان نند جمیعت  ا ماوگروپک ها 

سازمان سلفی  با دالر امریکایی  برای گسترش  اندیشه های  اخوانی گری وبنیاد گرایی  

                                            . ن  مصروف فعالیت هستند ارانه و کورکورانه  درمیان جواناواندیشه ها  سهل انگ

این تازه کارها نه تنها که مقا ما ت بلند پا یه را در دولت  اشغال  میکنند بلکه  همچنین    

در     (  آزاد)ایجاد گر واهدا کنند گان  به اکثریت  سا زما نهای  غیردولتی  ورسا نه های 

طر کنترول  افکا ر عمومی که این رسانه ها  بطور فعا ل  بخا . ا فغا نستا ن نیز هستند 

اداره ا نکشاف  بین المللی  .  جا معه به نفع  استعما ر  ایاالت متحده امریکا  کار میکنند 

.  ایاالت متحده امریکا مجد دًا اهدا کننده وتمویل کننده  این نهاد ها درافغا نستا ن میبا شد 

ازیک برنامه  آموزشی    درافغانستان پوهنتونها  ودانشگاه های  خصوصی ودولتی      

وروش آموزشی  به سبک امریکا استفاده میکند ویا همچو برنامه را به کا ر انداخته اند  

بخصوص  .  که  طرفدار امریکا  وحا می  کلتور  وروش ا مپریالییزم  امریکا  میبا شد

رد  بطرفدار ی از اشغال  افغانستان  توسط امریکا در دانشگاه ها تتد ریس صورت میگی

ضروری    وآن هم  به این نحوه  که اشغال افغانستان توسط امریکا  یک اقدام طبعی  و

های سیاسی  تعلیمات بخاطر نجات وطن  بوده  وبطور کلی  در اجندای صحبت ولکچر

عالی میباشد  وآنهم  بخاطر جلوگیری از بحث  درمورد  موضوعات  مترقی  وانقالبی 

حصالت از دانش های مترقی ضد امپریا لیستی و ضد ویا دورنگهداشتن محصالن و  م

( 8112)ریس جمهور فعلی  درسال ( غنی)چنانچه وقتیکه اشرف . استعمار واشغالگری 

به حیث ریس پوهنتون  کا بل ایفای  وظیفه  میکرد ،  این اطمینان را داد  که درپوهنتون 

.                                                                                     گیردهیچ جروبحث درمورد فعا لیت های سیا سی  وانقالبی صورت نمی

                   : ضد اشغالگری جوانان  فعال  تمام این تالش ها بخاطر جلوگیری  از ظهور  نیروهای



چشمگیر    مطلب مهم دیگر قابل تذکر اینکه امروز ایران  درافغا نستا ن  از موفقیت های

زیا د فرهنگی و سیا سی برخوردار ا ست وبا گذ شت  هر روز دامنه ای  نفوذ  فرهنگی 

وسیا سی خودرا توسط اعمال  خویش در ا فغا نستا ن  گسترش میدهد که  دامنه گسترش 

نفوذ ایاالت   نفوذ فرهنگی وسیاسی ایران در این سه دهه گذ شته بمراتب نسبت به وسعت

عوامل وجواسیس  دربین   ایرانتیوکراتیک رژیم  -ر ا فغا نستا ن میبا شدمتحده امریکا د

خاین افغانی  خود  یعنی هم در صفوف ستیزه جویان وهم دربین روشنفکران  افغان خود  

کار زیادی کرده است  واحزاب  وسازمان های اسالمی افراطی وبنیادکرایان اسالمی  را 

را « محسنی»  حرکت شیخ و  ایتالف ملی،   میحزب وحدت اسالدرافغانستان  اعم از  

.                                                                                دی ومعنوی خود قرارداده است  یت ما درتحت حما

امروز ایران  افزون به اینکه به طا لبا ن جنا یتکا رکمک مینما یند  ودر دولت کنونی     

جمهور پیشین   ریس  «کرزی»  مد چنانچه  حا) افغانستان به خرید جواسیس می پردازد

بسته ها ی نقدی دالری   رف دفتر خود  افغانستان صریحاً اعتراف کرد که او برای مصا

  ا نست روشنفکران قلم بداز  ر ی تعداد انگشت شمان اا یر(  از ایران دریا فت میکند را 

ناگویان رژیم نان  وحمد وث از سخنرا یر شماخود دارد ودرکنار آن  ارافغانی را در اختی

ودر   افغانی یهانه ها وکانال های تلویزیون رسادرمید یا والنه دربطور فعافاشست ایران 

تلویزیون های را که  روزنامه های مجا نی  به نفع ایران  قلمپردازی وسخنرانی میکنند 

هم که این روشنفکران خا ین زر خرید افغانی توسط مصا رف آنرا ایران می پردازد  وآن

ایران که  به خا طر تبلیغ وترویچ  چرند یا ت وویروس های والیت  فقیه در افغا نستا ن  

                                                                                             . میپردازند

ن ، تبلیغ وترویج  آیه های  شیطا نی  والیت فقیه   جواسیس و مبلغاکه از جمله این         

،  « با میا نی » ، رضوانی « امیری»، حسینی « کاظمی»درا فغا نستا ن هریک  کاظم 

نام   ودیگران  را میتوان«  محسنی»،  جواد « رحیل»،  زکریا « اخوانی»نور رحمان 

را   لیت های اطالعاتی  وفرهنگی  خود فعاایران همسان ایاالت متحده امریکا ، . گرفت 

به موسسات خیریه  مانند   کمک های بشردوستانه» افغانستان  تحت عبارت معروف  در

را رژیم ایران فعالیت ها دخا لت خطرناک انجام میدهد که این نوع «  خمینی»امام بنیا د 

به (  8118)ت درسال چنانچه که یک مقام عای رتبه  دردول.  درافغانستان نشا ن میدهد 

نفوذ واقعی  ایران  دراینجا   چنان است که ایران   با یک »  : والستریت ژورنال  گفت 

افغا ن را  بسیج  ( 81111)ضربه محکم ناگها نی با انگشتا ن دست خود میتواند   که  تا 

ری که این نوع  بازی  بسیار خطرناکتر  از بازی  بمب گذاران انتحا  وبحرکت در آورد

تی  اختالفا ها وولی علیرغم همه تفاوت« میشوند پاکستان به افغانستان فرستادهکه از است 

دریک نقطه   ل افغانستان وجود دارد   با آنهم  که بین ایران و ایاالت متحده امریکا در قبا

وهمگرایی اند  وآن یعنی  یک پارچه سا زی  اند یشه بنیادگرایا نه وادامه باهم در توافق 



مایت  از ارتجاع ترین و تاریکترین  وجنایت کار ترین  عناصر بنیاد گرا  درافغانستان  ح

وبا دارنظرداشت همین دلیل است که ایاالت متحده امریکا نمیخواهد  که جلو فعالیت های  

                                                                        .                ایران را درا فغا نستا ن  بگیرد ویا سد  راه فعا لیهای ایران درافغا نستا ن شود 

ت متحده امریکا هر گز دریک از سوی دیگر برای همه معلوم واشکار است  که ایاال     

ن منافع  واهداف بلکه دایًم برای تامیی نکرده است ه مردم آن کشور کاراکشوربخاطر رف

(  1881)و( 1821)دهه های منافع خود درافغانستان  در  تامینخود کارمیکند وبه خاطر 

بنیاد گرایی بیش ازصد ها تن از انقالبیون وجنگجویان آزادیخواه را توسط مزدوران اجیر

طر  جلوگیری  ص بخا خود سربه نیست کرد  وامریکا معمواًل این نوع تکتیک ها را  خا

طرفداران   حق وعد ا لت  اجتماعی  ناسیونا لیست ها ، مبارزان  آزادیخواه و  از ظهور 

وشخصیت های  ملی ووطندوست  ونیروهای  مقاومت  بکار می برد  یعنی  آ نها یی را 

  .                                                                      ازبین می برد  که در مقابل اشغا ل ایاالت متحده امریکا از خود واکنش نشان  بدهند

  دونالد ترومپ  چونکه   ؟می بینید ن را چطور نستا فغا اامروزشما :  ایدو مونتیسا نتی

ست  بد ابارک اوبامدوره زمامداری ابعد ازسپری شد ن قدرت ر( 7102)درماه جنوری 

ایاالت متحده امریکا  ید ریس جمهور  جدلذا نظر شما  درمورد استراتیژی  ؟ استگرفت 

                                                                                                                                                               ؟  ن است نسبت به کشور  شما  چسا  دونالد ترومپ

ید   باآنچه که   اما ؛ست های داخلی خود دارد  با وجود اختالف که درسیاامریکا  :فریبا

متحده امریکا  با آمدن   رجی ایاالت ست خا که سیان کاماًل اطمینان داشت این است بر آ

تغیر   کدامست خارجی  امریکا   درسیا ویا   تغیر نمیکندورفتن هر ریس  جمهور  ابدًا  

ان ر زمایاالت متحده امریکا  چه د  ست  خارجی لذا سیا  چشمگیری بمالحظه نمیرسد ؛

بود  «بوش»وآنچه که  درزمان زعا مت «  دونالد ترومپ»و« اوباما»زمامداری بارک 

ن  هماا ن نست افغا  ست خارجی امریکا به ارتباط ص سیا همه یکسان بوده است وبخصو

« اوباما»های  بارک مانند جنگ« دونالد ترومپ »هایسان است که درقبل بودیعنی جنگ

                                                                                  .وظفر در جنگ بود واست  همه وهمه  هد ف از فتح«بوش »و

وگسترش %(1)هرکسیکه درکاخ سفید براریکه قدرت تکیه زند ویا بنشنید به حفظ منافع  

. کند جنگ درسراسرجهان ادامه خواهد داد تا که هژمونی ایاالت متحده امریکا را حفظ 

زند و نیز  ازآن  خود  سا  وشرکت های امریکا یی نفت خا م کشورهای  تحت اشغا ل را

  به خصوصیجویی  خود درکشورهای تحت اشغا ل سود بنا به خصلت امریکای اشغالگر

ت دولتی  آن کشورها می پردازد وبرای فروش کاالهای خود   سازی همه نهاد ها وتاسییا

میکند  بویژه شرکت های  تولید کننده سالح ها  آن کشورها با زهای جد یدی  رادر بازار 

وشرکت های تجاری مزدور که ازجنگ وادامه جنگ بهره میگیرند  ویا از فرصت های 

                                 .                                                                     بازسازی فراوان  ناشی ازجنگ  سود های کالنی بد ست می آورند

این نظام  به  که  دیده میشودپیش ازهر زما ن دیگر «  دونالد ترومپ»اکنون دردولت    



 است  مثل   درحال فروپاشی وفا سد شدن ایاالت متحده امریکانسبت ایجا د شدن رخنه ها  

ه  درگیری جنگ درسوری  ازدست رفتن درگیری های میان کاخ سفید  وکنگره شکست و

مت  درجامعه امریکا   رو به وخا ن  وضیعت کلی نستا تالق های جنگ عراق وافغا دربا

 تیراندازی های  جمعی  امکانات  اجتماعی ؛روز افزایش نابرابری ؛ کاهش  روزتااعم از

بسا موارد و  اقلیت های تبار وسا  یر نژادپرستی  شگفت انگیز علیه امریکایی های افریقا

دیگر  فقط  برخی از مشکالت کنونی امریکا میباشد  که با همچو پرابلم ها همین بیشما ر 

                                                                                            . اکنون د ست به گریبان است 

                                                                                  
 چین ازسوی دیگر  دستاوردهای بزرگ وچشمگیر ما لی  وقدرت روبه تزاید نظامی     

نیز غرور امریکا را مختل ساخته وبه آن صد مه زده است ؛  وامریکا پیوسته از شکست 

خود  انکار میکند ولی با اشغال افغا نستا ن به شد ت هرچه تما متر  به امید  تداوم سلطه 

در افغانستان  « مادربمب ها »اش بر جها ن  پا فشاری میکند وبا پرتاب بمب عظیم  بنام 

د کاماًل  می فهم  قدرت نمایی میکند ؛ ایاالت متحده امریکا  همین اکنون   به رقبای  خود

کند   خودش رها  لجنگ افغانستان را فتح ناشده  اگر بحاویا این را درک نموده است که 

؛ لذا بادرنظرداشت همین دلیل  واصل  ا ست  که  م  تکرار خواهد شد  کابوس جنگ ویتنا

ا فغا نستا ن  درگیرما نده است  ونمیتواند  که افغانستان را  امریکا اکنون دربا تالق جنگ

.                                 چینو روسیه بویژه درحا ل شکل گیری وظهورقد رت روبه تزاید.بحال خودش رها کند

توسط ( ستراتیژی جدید )با وجود  حجم عظیمی  از پوشش رسانه ای  که به اصطالح    

که درآن  هیچ چیزی  جد ید بچشم    اعالم شده است ؛  ستراتیژی است « ترومپ»دونالد 

صیصه ای  تجا وز وزورگویی وخه همانا  ادامه سیاست های  جنگ سرد نمی خورد بلک

 .نی غرق خواهد شد رت های  جها قدری امریکا است که کشور ما در رقا بت خونین گ

شور ودرمنطقه ما تغیری است  وآنهم چونکه اهداف بلند مد ت ایاالت متحده امریکا  درک

که اشغال افغانستان   چینوبه  روسیه بخاطرغلبه بررقبای منطقه ای خود امریکا یعنی به

.                                                                                                       امریکا است    بخاطر تامین  سلطه جویی  وبخاطر  رسیدن به  اهداف جیوستراتیژیکی

ل   سا( 16)ن  که بطور مداوم در طول  نستا می امریکا  درافغا نوسان تعدا نیروهای نظا
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خارجی ایاالت  متحده ی افتد چیزی نو وجد ید نیست ودرستراتیژی ویا درسیاست اتفاق م

امریکاکدام تغیرچشمگیری بوجود نیا ورده است ؛اما آنچه که اکنون ایاالت متحده امریکا 

درنظر دارد  این است که چطور به غا رت وچپاول مواد معد نی دست نخورده گرانبهای 

ا فغا نستا ن د سترسی حاصل نما یدواز فروش آن ملیاردها دالر را  در جنگ های جد ید 

سترسی به این  بغرض د  «دونالد ترومپ »که  نچه چنا؛  کند  طرح شده ای خود هزینه

از طریق تیلیفون به « غنی »ن با ریس جمهور افغا نستا ن اشرف نستا نی افغا منابع معد

 دونالد» وریس جمهورپیما ن شکن ومیهن فروش ما  نیز بال فاصله  تقاضایس آمد  تما

.                                           اج  این منا بع توسط  شرکت های امریکایی  پذ یرفترا  مبنی بر استخر« ترومپ

ن امنیت ومصونیت وجود ندارد ؟  علل  نستا چرا درافغا کر ازاینکه موضوع قابل تذ      

اسالمی   د  دولت می ایاالت متحده امریکا  وایجا وعوامل  آن  زیاد  شدن  نیروهای نظا

نشان دادن قدرت امریکا  ن است واینهم فقط بخاطر  نستا فغا و طالبان درا( ISIS)افراطی 

                                          .                                                                                                                           ایرانو چینو روسیهبه رقبای  منطقه  یعنی به 

موجب آن شد  که «  ترومپ»ید  دونالد  تقویت نیروهای هوایی  تحت  استراتیژی  جد   

می دربمبارد مان های کور از طرف نیروهای هوایی امریکا دراین هفته ها   دهها غیرنظا

                                                                                                           .زندگی خودرا ازدست دهند 

ا  سران مافیای دولت تنه« ترومپ »صریحاً باید گفت  که ازاین ستراتیژی جدید دونالد   

این  یت میکنند ومردم را به پذیرش  ونوکران فکری امریکا درافغانستان  حمادست نشانده 

چنین تصمیم گرفته است  تا به ادامه حیات چونکه اربا ب آنها .یند ستراتیژی تشویق مینما

.                                                                                               شوم وگسترش زمان اقا مت خود  در کشور ادامه دهد 

ی پاکستان  فریب خوریم  چونکه کردن فشار لفظی از طرف امریکا باالما نباید  با وارد  

ن میدهد   ل به اینطرف  نشا کستان  از دهه ها سا تاریخ مناسبات ایاالت متحده امریکا وپا

که دولت کثیف وارتش تروریستی ؛  اردوی پاکستان را چه از نظر تریننگ وچه از نظر 

تسلیحاتی وما لی کمک نموده وهمین اکنون نیز کمک مینماید  تا اینکه  این پاکستان متحد 

امریکا است که  گروهای متخا صم وارتجاعی  وتروریستها را بغرض  کشتن  وقتل عام 

 .                                                                               انستان  مطا بق به دستور امریکا  می فرستد مردم ما به افغ

درتوانمند سازی طالبان در مد ت مورد نقش پاکستان مریکا درهمچنان ایاالت متحده ا     

لیاردها دالر به پاکستان وبویژه سا ل گذ شته  اگاهی همه جا نبه داشت ولی با آنهم م( 16)

کمک ها   بغرض تقویه  وتسلیحات هرچه مجهز شدن اردوی پاکستان  کمک نمود که این

غرب به   –بل  درکا  خودکه درکنار دولت عروسک زیرا.   تا هنوز هم صورت میگیرد

                                             . ندحضورنظامی خود درافغانستان ایجاد کتوجیه لبان نیاز داشت تا طا لبا ن را بخا طرطا

اساساً تالش بخرچ داد  تا اگربتواند پاکستان وهند را در افغا نستا ن به «  ترومپ»دونالد 

هشدار دهد    چینو روسیه جنگ بکشاند وپاکستان را با برقراری روابط  نزدیک اش با 



پاکستان ازحمایت  کردن  طالبان  دست اما هرگز باالی پاکستان فشار نیا ورده است  که 

کشد یعنی که پاکستان رابرمتوقف ساختن حمایت اش ازطالبان وسایرگروهای تروریستی  

                                                                                             . تحت فشار قرارنداده است

( سی آی ای )زمانتوسط ساسابقه قاچاق موادمخدره  شما درمورد: ایدو مونتیسا نتی

                                                                              ؟   یزی گفتنی دارید درکشور خود  چ

دره  درتمام وتجارت وقاچاق مواد مخ  دادوستد  طوالنی در  سازمان سیاه  سابقه:فریبا 

، تاجایکه چند شته ودارد کشورهای تحت تصرف واشغال امریکا دانقاط جهان وبویژه در

قرار گرفته     موارد از ترافیک  مواد مخدره  مورد  توجه  وبررسی  روزنا مه نگا ران

                                                                                       .وبعدًا این مورد پوشیده ودرسا یه  باقی گذاشته شده است  

آغاز شد چونکه  (  1821)هه  در کشور ما در دره  رت مواد مخد تجا ریخ سیاه با تا      

بغرض  ایجاد    راه برای کسب  درآمد وسودده ترین  ره بعنوان سریعترین وسا مواد مخد

 مختلف   رکشوری سازمان سیاه  ونیروهای شبهه  نظامی د« جنگ های نیابتی)پروکسی 

روزنامه نگا ر شجا ع  کسیکه رسوا یی قاچا ق  (  Gary Webb)  گا ری ویب.  شد میبا

مواد مخدره نیکاراگوا  را درمعرض رسوایی  قرارداد تا  آنکه  با اقد ام  گسترده ای  از 

                                     :سوی  رسا نه های اصلی  بخود کشی رانده شد  توضیح  این موضوع چنین است 

ذا سریعترین ما سازمان سیاه  بخاطرانجام عملیات های مخفی خود  به پول نیاز داریم ل» 

ل  شما این کوکاین را به کجاها انتقا.ین است افزایش وفروش کوکاراه بدست اوردن پول 

و یا نمیخواهیم که شما دراینمورد   بگویم بشما  چیزی دراینمورد  میدهید ؟ ما نمیخواهیم 

                                                                                                                    .                                                                                              «. چیزی بدانید

                                                                                                        
                                                                                                         سربازان امریکایی در مزارع خشخاش درافغانستان                         

درطول جنگ سرد بسیار موفقا نه بود چنانچه که تامین روابط نیروهای  این تکتیک     

وستد  مواد  داد  متحده امریکا  از طریق  به ایاالت  مت گذاری مجاهد  افغانستان  درخد

                                                                                                           .  مخدره صورت گرفت 

تولید  مواد مخدره  (  8111)درسال ت متحده امریکا باالی افغانستان قبل از تهاجم  ایاال  

اما درست  بعد از تهاجم ( به جدول ذیل بنگرید) ود تقریباً توسط طالبان ریشه کن  شده ب
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یکه امروز   جا تا  .افزایش کرد   شروع به مواد مخدره    امریکا باالی افغانستان  تولید

چنانچه همین حاال  افغانستان خود . درصد  تریاک جهان را تولید میکند( 81)افغانستان 

گذارش ها از سوی نیروهای .ره است  دراستا نه ای  تبد یل شدن به یک دولت مواد مخد

امریکایی  رسیده است  که آنها اعتراف کرده اند  که مواد مخدره را  ازافغانستان  توسط 

                                                                                                         .هواپیماهای امریکایی  به خارج از افغانستان  انتقال میدهند

 

                                                                                   منبع سازمان ملل متحد ویانا                               

بزرگترین  ر اکنون مرده است  یکبا  که  لی والیت کندهار وا«  کرزی»احمد ولی       

مواد مخدره  نه تنها درافغانستان  بلکه معامله گر کالن درمنطقه بود وراپورها   هدفروشن

حتی که   حاکی از آن است که این تجار نامی ماالمال درخدمت  سازمان سیاه قرارداشت 

مقامات امریکایی  صریحاً اعتراف میکنند  که آنها با او  یکجا درعملیا ت ها   وترافیک 

                                                                                                                                                                       . رفتندمواد مخدره   سهم میگ

   لیسادواردفو   (  DEA)نما ینده اداره  مبارزه با مواد مخدره ایاالت متحده  امریکا       

(Edward  Follis )  اعالم کرد  که سازمان سیاه  مجبور به نادیده گرفتن  تجارت مواد

 سابق تحلیلگر  (John Abbotsford)جان ابوتسفورداخیرًا .  مخدره  درافغانستان است 

سازمان  کرد  که   اعتراف   ن جنگیده است نستا سازمان سیاه  وجانباز جنگی که درافغا

.                                                                                                            سیاه در  قاچاق  مواد مخدره  درافغانستان نقش بسزای داشته است 

بر ؛ اعتقاد براین است  که یک احتی اگر این ادعا ها  وگذارشات  را نادیده هم بگیریم   

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2016/04/Opium-Afghanistan-chart.jpg


قدرت  با داشتن این تکنولوژی مدرن وپیشرفته ای درکارنظارت وجمع آوری  اطالعات  

چرا نمیتواند که مزارع خشخاش را دریابد ویا آنرا نابود کند  ویا مسیرها ومعابری را که 

از آن راهها تریاک قاچاق میشود نتواند ببند د وآنهم دریک کشور تحت اشغال خود نظیر 

                                                                                                                            افغانستان ؟    

ملیارد دالری  در دهه  گذ شته درتالش  (  2)واقیعت این است که بودجه اختصاصی       

که درافغا نستا ن بمصرف رسانده شد ؛ خود امحای وریشه کن سازی مواد مخدره بخاطر

نشانگر آن است  که تجا رت مواد مخد ره  درخدمت برخی از تامین منافع ایاالت متحده 

                                                         .                                                             یا اینکه این اقدامات از قبل پایان یافته است .  امریکا  درافغا نستا ن میبا شد 

سایر بازیکنان دراین تالش ها ی به اصطالح  مبارزه بامواد مخدره چون  پیمانکاران     

ا ی مواد که میلیون ها دالر را ازطریق قراردادیه خصوصی امریکا درافغانستان هستند 

ودمند بردترین  این شرکت های پیمانکار  یکی از بزرگترین وس. مخدره  بدست می آورند

آژانس   است  که طبق گفته( Black Water)شرکت نظامی  خصوصی بنام بلیک واتر 

(RT   = روسیه امروزی )ازجنگ درافغانستان  ملیون دالر( 268)این سازمان بلیک واتر

نها  برای آ  زیادی  به سود  شکست خورده  سود بدست آورده است  واین جنگ ، جنگ 

 .                                                                                                                            م  شده است  تما

روزنامه  محقق  و تحلیلگر ،   او یک   : چند سطر درمورد ایدو مونتیسا نتی

پرودا     , Nolan chartدر  رسانه اعم از نگار مستقل است ؛  که اثار ونوشته های او 

مجله کاراسوامیگوس   Observatorio da imprensaو گلوبال ریسرچ ؛ تیلیسور ؛ 

 .                                                                     ودیگر رسانه ها وویب سایت ها  درسراسر جهان زیور چاپ را می یابد
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