
 

  

  

  

  

  

  تروريسم ابزاري براي اشغال افغانستان  
  

  ∗∗∗∗                                                                                 دكتر علي واحدي

  

   در افغانستان داغدار استآمريكادنياي اسالم از جنايات 
   امر مسلمين جهاناي رهبر معظم انقالب اسالمي و ولي اهللا خامنه حضرت آيت

  

ويز قـرار دادن شـعار مقابلـه بـا          ا بـا دسـت    ،آمريكاسپتامبر،  يازدهم  بعد از وقوع حادثه     
ــي   ــش دموكراس ــت پوش ــسم و تح ــ،تروري ــالماريون س ــتيزي ي اس ــشايي و  ،س كشورگ

قطبي كـردن جهـان        تك ، در نهايت  ،افروزي را براي اجراي طرح خاورميانه بزرگ و         جنگ
  .به مرحله اجرا گذاشت

 طرح عملي ساختن خاورميانه بزرگ را به بهانه مقابله با القاعده و             آمريكا ، حقيقت در
طالبان با اشغال نظامي افغانستان و عراق آغاز نمود و نخـست كـشور اسـالمي و بيـدفاع                   

 روز مورد حمالت گسترده هوايي و موشكي قرار داد كـه خـسارات           35افغانستان را مدت    
ماننـد بيمارسـتانها، كارخانجـات،      ـــ   و مراكـز حيـاتي آن       ناپذيري بر زيرسـاختها       جبران

 منجر بـه  متأسفانه وارد آمد و  ــنيروگاهها، فرودگاهها، مراكز آموزشي و مناطق مسكوني  

 
  عضو مؤسس بنياد فرهنگي كوثر* 
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غيرنظاميان همراه با افزايش قحطي، فقـر و بيمـاري در بـين مـردم             عده زيادي از    كشتار  
مقابلـه بـا تروريـسم      مـورد    در   اآمريكـ  ادعـاي    .دشـ محروم و بيدفاع افغانستان و منطقه       

وزير سـابق پاكـستان خـانم بوتـو           زيرا اظهارات صريح نخست   ؛  طالباني دور از واقعيت بود    
 و آقاي بابر وزيـر كـشور دولـت     (ISI)اعترافات مسئولين سابق سازمان اطالعات پاكستان       

لت  مسبب اصلي تشكيل طالبان جهت جايگزين ساختن دو        آمريكااينكه  در مورد   بوتو ــ   
 آمريكـا را چـ طلبد به اين معما پاسـخ داده شـود كـه       ميــ  اسالمي مجاهدين بوده است     

طالبان از اريكه قدرت افغانـستان      كردن  قط  ا درجه تغيير سياست داده و اقدام به س        180
  :در جواب بايد گفت. كند مي

  . به پايان رسيده بودآمريكاتاريخ مصرف طالبان از نظر اينكه نخست 
 طرح خاورميانه بزرگ نيـاز بـه حـضور مـستقيم نظـامي در               ي براي اجرا  ريكاآمثانياًَ،  

  .سرزمين افغانستان داشت
 الجيـشي و اسـتراتژيك افغانـستان        ثالثاً، ايجاد پايگاههاي نظامي دائمي در نقاط سوق       

  .الزم بود
  : از اشغال افغانستانآمريكااما عمده اهداف 

  ؛آسياي ميانهايجاد تقويت پايگاههاي نظامي در منطقه . 1
القـراي جهـان    انقالب اسالمي ايران بـه عنـوان ام  اهداف  مقابله جدي و مستقيم با      . 2
  ؛اسالم

 ؛به خطر انداختن امنيت جهان اسالم. 3

 ؛خارج كردن اسرائيل از كانون توجهات و محافل خبري. 4

 ؛ور كردن بحران در خاورميانه شعله. 5

  ؛را ندارد آمريكاي توان مقابله و ستيز با نمايش قدرت و وانمود كردن اينكه كس. 6

 ؛حوزهاين فارس و كشورهاي  تسلط بيشتر بر خليج. 7

   ؛دسترسي به منابع نفتي و استراتژيك درياي خزر و كشورهاي آسياي ميانه.  8
 ؛فلسطينو مبارز تثبيت وضعيت متزلزل اسرائيل و بايكوت كردن ملت مسلمان . 9

بمبهاي هوشمند و تـسليحات بـسيار   (يهاي جديد نظامي آور آزمايش ادوات و فن   . 10
 ؛)پيشرفته
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 اقتـصادي و    ،تيـك وسـيعي از آسـيا و خاورميانـه در ابعـاد سياسـي              يوپلئتغيير ژ . 11
 ؛فرهنگي

  ؛نخورده افغانستان غارت نمودن منابع غني، طبيعي و دست. 12
دن  از حملـه نظـامي بـه افغانـستان، سـاقط كـر        آمريكـا پس با مشخص شدن اهداف      

كننـده بـراي     بلكه يك ترفنـد گمـراه  ؛آيد  امتياز خاص به حساب نمي    آمريكاطالبان براي   
 براي حمله به افغانستان هيچ كس       آمريكا منطق   ،بنابراين. مردم افغانستان و جهان است    

  . تصريح كردند كه قانع نشدندآمريكارا در دنيا قانع نكرد و حتي سياستمداران 
اش پس از چندين انتخابات آزاد و مردمي و           م حضور نظامي   در تداو  آمريكاپس اصرار   

گيري دولت قانون افغانستان و تشكيل پارلمان و مجلس سـنا              شكل ،تدوين قانون اساسي  
خود به منزله اشغال افغانـستان      المللي خودبه    بن و منشور جهاني و بين      تنامهمطابق موافق 
   .شود محسوب مي

 پايگاههـاي هـوايي و نقـاط        ،ش ملـي افغانـستان    ارتـ بودن  كه با    آيا اين درست است   
اش ناتو باشد تـا       يمان غربي مپ و ه  آمريكااستراتژيك نظامي آن در كنترل افسران نظامي        

جايي كـه افـسران ارشـد افغانـستان بـه عنـوان ابـزار و نيـروي بـدون اراده در خـدمت                        
  ؟وپايي باشند، انگليس و ساير كشورهاي غربي و ارآمريكامستشاران نظامي بيگانه مثل 

كننـد كـه    طلب افغانستان اكنون احساس مـي  مدار و استقالل    مردم دين  ،از اين جهت  
شود و بـه نحـوي گرفتـار كاپيتوالسـيون        يع مي ي تض ، حتي در كشور خودشان     آنها  حقوق
  .اند  و ناتو شدهآمريكا

ترين چـالش در راه توفيـق دولـت اسـالمي افغانـستان حـضور اجبـاري                  اكنون بزرگ 
امكـان   و ناتو و دخالتهاي آنـان در امـور داخلـي افغانـستان اسـت كـه                   آمريكاگران  اشغال

فعاليت و كارايي را در قسمت توسعه، بازسازي، ايجـاد امنيـت و رسـيدگي بـه مـشكالت         
  .ن و كارمندان دولت سلب كرده استمردم از مسئوال

 خـانم رايـس     ،رغم تبعات منفي حضور اشغالگران بر روند بهبود بحـران افغانـستان              به
دارد كه افغانستان طي چهار سـال   پيروزي اعالم مياحساس  با نهايت آمريكاوزير خارجه   

حـال آنكـه    ؛يافتـه اسـت    مختلف دسـت هاي  گذشته به پيشرفتهاي چشمگيري در عرصه     
كننده اخير آقاي كرزاي رئيس جمهوري افغانـستان از عمليـات نظـامي               اظهارات ناراحت 
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 و همچنـين اعترافـات   ،كشتار زنان و اطفال بيگناه افغاني گرديـد      كه منجر به     ،اشغالگران
الزم . كنـد    مـي  قـض هاي موجود ادعاي خانم رايس را كـامالً ن        مانيسابن دولت از نا   مسئوال

ن دولـت افغانـستان     توجه شما عزيزان را به ارقام ارائه شده از جانب مسئوال          ذيالً  دانم    مي
  :جلب كنم

 به خدمات بهداشتي و درماني دسترسي داشـته          درصد مردم آن   22كشوري كه فقط    
 سال به علت بيماري جان خـود را از دسـت            5 كودك زير    7باشند و روزانه هفتاد مادر و       

 و ؛ درصد مردم آن غذاي كافي براي خوردن داشـته باشـند    40دهند و كشوري كه فقط      ب
پايتخت  كشوري كه مردم آن در       ؛كنند  فقر زندگي مي  خط   درصد آن زير     71كشوري كه   

 ؛انـد   آشاميدني بهداشتي و برق و سوخت دچـار مـشكل و عـذاب       بآن از نبود و كمبود آ     
هـاي    هاي مخروبه و ويرانه      و آواره آن در خانه     زدههاي جنگ   كشوري كه هنوز اكثر خانواده    

اي   مردمي كه در هيچ نقطـه ؛كنند  زمان جنگ و يا در سرماي شديد زير چادر زندگي مي          
عمليات نظامي اشغالگران، و يا به جهت عمليات چريكي گروههـاي           از كشورشان به علت     

 كـشوري كـه مـردم     ؛انـد  نظاميان بيگانه امنيت جـاني و مـالي را از آنـان گرفتـه             با   زاربم
 شهيد داده آن بـه علـت شـبيخون و تهـاجم فرهنگـي غـرب هـم از            متدين و  مسلمان و 

و مردمـي كـه     ند  ا رار گرفته شان در معرض انحراف و توهين ق        روشهاي اعتقادي و مذهبي   
 آيا با بودن اين همه محروميتها،       ،اند  هفت ميليون كودكان آنان از رفتن به مدرسه محروم        

در سـاية   مشكالت و مصيبتها منصفانه است كه گفته شود كشور اشغال شده افغانـستان              
  ؟ استيافته به پيشرفتهاي چشمگيري دستحضور اشغالگران 

 گفته شود كـه اگـر در گفتـار خـود       آمريكاياالت متحده   جمهوري ا   پس بايد به رئيس   
دم رخواهيـد و بـراي مـ         خوشبختي و آرامش ملت افغانستان را مـي        صداقت داريد و واقعاً   

بـه دسـت    خواهيـد حقـوق آنـان         مسلمان و محروم افغانستان احترام قايل هستيد و نمي        
مي افغانـستان   انـع عمـده از پـيش روي دولـت اسـال           ونظاميان اشغالگر پايمال شـود و م      

جمهور منتخب مردم استقالل عمل و توفيق خـدمت واقعـي را بـه                برداشته شود و رئيس   
ـ    بودن خود مردم افغانستان پيدا كند الاقل پايبند      ايـن  دادن  انجـام  ا را بـه دموكراسـي ب

  :ديموارد به جهانيان نشان بده



 89                                                       تروريسم ابزاري براي اشغال افغانستان

ظـامي و اطالعـات      كه ساالنه صرف نيروهاي ن     اي را   هاي چند ميليارد دالري     هزينه. 1
  ،به عمـران  . شود   مي آمريكا در افغانستان براي حفظ و دستيابي به منافع نامشروع           آمريكا

 زيرساختهاي مراكز حياتي افغانسان و رفع نيازهـا و مـشكالت اوليـه و               سازيتوسعه و باز  
  .روزمره اختصاص بدهيد

اره امـور را بـه دولـت         و ناتو از افغانستان، اد     آمريكانيروهاي نظامي   كردن  رج  ابا خ . 2
  .منتخب مردم و پارلمان قانوني اين كشور واگذار كنيد

فقط با قطع مداخالت بيگانگان در امور داخلي افغانستان صـلح، آرامـش و امنيـت در     
 به تـداوم    آمريكااما در صورت اصرار     . كشور اسالمي افغانستان و منطقه برقرار خواهد شد       

 آن هم   ،اش  اطر حفظ و دستيابي به منافع استعماري      اش در افغانستان به خ      حضور نظامي 
طلبـي بـه صـورت قطعـي و بنـا بـه        افروزي ــ خشونت  رويه نظاميگري ــ جنگ   اعمال  با  

 سرنوشت اشغالگران   مانند در افغانستان و منطقه به نحوي        آمريكاشواهد تاريخ سرنوشت    
  .خواهد بودانگليس و شوروي سابق 

آيد كـه     تحوالت ماههاي اخير افغانستان چنين برمي      از مجموع حوادث و      ،به هر حال  
 فلـسطين و لبنـان بـراي    ،باتالق افغانستان نيز ماننـد بـاتالق كـشورهاي اسـالمي عـراق         

گران بيگانه را بـيش از    باتالقي كه هر روز مداخله   ،تر شدن است    اشغالگران در حال عميق   
  .برد پيش در خود فرو مي
 ايـن واقعيـت اسـت كـه اصـرار           دهندة  الم نشان  تحوالت جهان اس   ،به هر صورت روند   

يـدن  ت و ناتو با روش اعمال كاپيتوالسيون ويژه اشغالگران هرچه بيشتر بـر فـرو غل               آمريكا
 دوران انحطـاط     واقعيتـي كـه قطعـاً      ،آنان در باتالق افغانستان و عراق منجر خواهد شـد         

 در حقيقت جهان بايـد  .دهد  را به همه ملتهاي تحت ستم نويد ميآمريكاابرقدرتي به نام  
باشـد  ) ره(شاهد تحقق اين عبارت ملكوتي رهبر فقيد جهان اسالم حضرت امام خمينـي            

 بپاخيزيـد و  ، مسلمانان و مستضعفان تحت سلطه سـتمگران    :ندكه با صراحت اعالم داشت    
دست اتحاد به هم دهيد و از اسالم و مقدرات خود دفاع كنيد و از هيـاهوي قدرتمنـدان                   

اين قرن به خواست خداوند قادر قرن غلبه مستضعفان بر مـستكبران و حـق      نهراسيد كه   
  .لصالحينهللا اعباداعلي  والسالم . به اميد چنين روزي؛شاءاهللا  ان،بر باطل است
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